๑

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

๒

คานา
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส อง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ ให้ ค วามส าคั ญ การน าผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึ ก ษา ตาม เจตนารมณ์ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ และ กฎกระทรวงว่าด้ว ยระบบ หลั กเกณฑ์ และวิธีการประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษา พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยกาหนดให้สถานศึกษา ดาเนินการ ๑) จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน ๘ องค์ประกอบตามกฎกระทรวงฯ
และให้ ถื อเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของ การบริ ห ารการศึ ก ษาที่ เน้ น ความต่ อ เนื่ อง ๒) จัด ท ารายงานการประเมิ น ตนเอง
ของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ๓) เผยแพร่ผลการติดตาม และผลการปฏิบัติงานที่ดีของสถานศึกษาต่อสาธารณชน
๔) นาผลการประเมินไปสู่การ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตลอดทั้ งเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
ดังนั้น โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จึงได้ดาเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกปี
การศึ ก ษาและได้ จั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษา โดยใช้ ข้ อ มู ล จากการประเมิ น ตนเอง
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในปีการศึก ษา ๒๕๖๑ เสนอต่อเขตพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์
เพื่อเป็น ฐานข้อมูลสาหรับสถานศึกษานาไปจัดทาแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูลสาหรับเขตพื้นที่
น าไปใช้ ป ระโยชน์ รายงานหน่ ว ยงานต้ น สั งกั ด ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น คุ ณ ภาพภายในโดยเขตพื้ น ที่
และเป็นฐานข้อมูลสาหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ตามลาดับต่อไป
ขอขอบคุ ณ คณะกรรมการสถานศึ กษา และคณะครูทุ กท่ านไว้ ณ โอกาสนี้ ที่ ให้ ความร่ว มมื อ
ในการ จัดทารายงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

(นายเธียรชัย แสงชาตรี)
ผู้อานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

๓

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
การพั ฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ สถานศึ กษามีภ าระหน้าที่จะต้องดาเนิ นการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กาหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษามีการจัดทา
รายงาน พัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจาทุกปี
ดังนั้น โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จึงได้ดาเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู
ตลอดจนได้แนวปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ดาเนินกิจกรรม ตามสาระ
การเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา
การจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึก ษา ๒๕๖๑ เล่มนี้ คณะกรรมการ
สถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบ และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(นายวิภาส สุชาติลาพงศ์
้ )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

๔

สารบัญ
ส่วนที่

๑

๒

๓

๔

หน้า
คานา
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
สารบัญ
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป ...................................................................................................... ๑
๑.๒ ข้อมูลครูและบุคลากร ...................................................................................... ๑
๑.๓ ข้อมูลนักเรียน .................................................................................................. ๒
๑.๔ สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ...................................... ๓
๑.๕ ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน ................................................................. ๕
๑.๖ สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา .................................. ๙
๑.๗ ผลงานโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ................................................. ๑๑
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
๒.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน .......................................................................... ๑๔
๒.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ... ๒๓
๒.๓ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ......... ๒๗
๒.๔ ผลการประเมินภาพรวม .................................................................................... ๓๒
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ
๓.๑ สรุปผลจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา .................................................................. ๓๓
๓.๒ แนวทางการพัฒนาในอนาคต ........................................................................... ๓๕
๓.๓ ความต้องการการช่วยเหลือ .............................................................................. ๓๕
ภาคผนวก
ก ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/กาหนดค่าเป้าหมาย
ข คาสั่งโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ที่ ๒๐๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ค คาสั่งโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ที่ ๒๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ง ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ และ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

๑

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
ที่อยู่ ๘๖ หมู่ ๒ ตาบลบางคูเวียง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๓๐
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
โทรศัพท์ ๐-๒๙๘๕-๑๗๗๔, ๐-๒๙๘๕-๑๙๙๕ โทรสาร ๐-๒๙๘๕-๑๙๙๔
เปิดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
๑) จานวนบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒)
บุคลากร

ผู้บริหาร

ปีการศึกษา
๒๕๖๑
รวมทั้งสิ้น

๕

ข้าราชการครู พนักงานราชการ
๑๖๒

ครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่อื่น ๆ

๒๑

๒๕

๑
๒๑๔

๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒)
๑, ๐.๔๗%
๖๖, ๓๐.๘๔%

๓๙, ๑๘.๒๒%

๑๐๘, ๕๐.๔๗%

ต่ำกว่ำปริญญำตรี

ปริญญำตรี

ปริญญำโท

ปริญญำเอก

๒

จานวน
ร้อยละ

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
ต่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
๓๙
๑๐๘
๖๖
๑
๑๘.๒๒
๕๐.๔๗
๓๐.๘๔
๐.๔๗

รวม
๒๑๔
๑๐๐

๓) อายุเฉลี่ยและประสบการณ์ทางานเฉลี่ยของ ครู
อายุเฉลี่ย ๔๐.๒๖ ปี ประสบการณ์ทางานเฉลี่ย ๑๓.๔๐ ปี
๔) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (คานวณเฉพาะบุคลากรประเภท
ผู้บริหาร ข้าราชการครู และครูอัตราจ้าง)
สาขาวิชา
๑ บริหารการศึกษา
๒ คณิตศาสตร์
๓ วิทยาศาสตร์
๔ ภาษาไทย
๕ ภาษาต่างประเทศ
๖ สังคมศึกษา
๗ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
๘ สุขศึกษา พลศึกษา
๙ ศิลปศึกษา
๑๐ แนะแนว
๑๑ ค้นคว้าอิสระ
๑๒ ห้องสมุด
รวม
รวม จานวน คน ชม.

จานวน
(คน)
๔
๒๕
๒๕
๑๗
๓๔
๒๑
๒๕

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์)
วิชาหลัก
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑๗.๕๒
๔
๑๙.๔
๔
๑๔.๕
๔
๑๕.๑๑
๔
๑๕.๕๒
๔
๑๔.๔๘
๔

รวม
๒๑.๕๒
๒๓.๔
๑๘.๕
๑๙.๑๑
๑๙.๕๒
๑๘.๔๘

๑๑
๑๔
๕
๒
๔
๑๘๗
๑๘๗

๑๔.๘
๑๔.๙๒
๑๓.๔
๔.๕
๕.๗๕
๑๒.๔๙
๒,๓๓๕

๑๖.๘
๑๘.๙๒
๑๗.๔
๘.๕
๙.๗๕
๑๕.๙๙
๒,๙๙๐

๔
๔
๔
๔
๔
๔
๗๒๐

๓

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน
จานวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ รวม ๓,๑๕๐ คน
ระดับชั้น
เรียน

ม.๑

ม.๒

ม.๓

จานวนห้อง

๑๔
๓๓๗
๒๘๑
๖๑๘
๔๔

๑๔
๓๓๖
๓๐๘
๖๔๒
๔๖

๑๔
๔๒
๓๔๓ ๑,๐๑๖
๒๙๙ ๘๘๖
๖๔๒ ๑,๙๐๒
๔๖
๔๒

เพศ

ชาย
หญิง

รวม
เฉลี่ยต่อห้อง

รวม

ม.๔

ม.๕

ม.๖

รวม

๑๐
๑๕๙
๒๗๒
๔๓๑
๔๓

๑๐
๑๖๑
๒๔๘
๔๐๘
๔๑

๑๐
๓๐
๑๔๐ ๔๖๐
๒๖๙ ๗๘๘
๔๐๙ ๑,๒๔๘
๔๑
๔๒

รวม
ทั้งหมด
๗๒
๑,๔๗๖
๑,๖๗๔
๓,๑๕๐
๔๔

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจานวนนักเรียน ม.๑-ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑

ม.๖

๔๐๙
๔๑๕
๔๑๕

ม.๕

๔๐๘
๔๑๓
๔๑๓

ม.๔

๔๓๑
๔๑๕
๔๑๕

ม.๓

๖๔๒
๖๑๘
๖๑๘

ม.๒

๖๔๒
๖๔๙
๖๔๙

ม.๑

๖๑๘
๖๔๕
๖๔๕
๐

๑๐๐

๒๐๐
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๓๐๐

๔๐๐

ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๕๐๐
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๖๐๐

๗๐๐

๔

๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระดับสถานศึกษา
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละรายวิชา ในระดับ ๓ ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วิชา

ร้อยละของนักเรียนในระดับ ๓ ขึ้นไป
ม.ต้น
ม.ปลาย
รวมเฉลี่ย
ภาษาไทย
๖๕.๙๑
๗๔.๓๙
๗๐.๑๕
คณิตศาสตร์
๔๗.๓๘
๔๗.๙๒
๔๗.๖๕
วิทยาศาสตร์
๖๓.๗๐
๔๑.๖๙
๕๒.๖๙
สังคมศึกษา
๗๗.๗๘
๗๘.๒๒
๗๘.๐๐
ภาษาต่างประเทศ
๖๕.๑๓
๕๔.๑๓
๕๙.๖๓
สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๑.๕๒
๙๖.๑๙
๙๓.๘๕
ศิลปะ
๘๘.๖๓
๙๐.๙๕
๘๙.๗๙
การงานอาชีพ
๗๗.๐๕
๙๖.๘๐
๘๖.๙๓
เทคโนโลยีสารสนเทศ ๗๓.๓๔
๙๐.๒๑
๘๑.๗๘
การศึกษาค้นคว้า
๘๐.๖๓
๙๕.๗๕
๘๘.๑๙

ม.ต้น
X
๓.๐๔
๒.๖๗
๓.๒๐
๓.๒๕
๓.๒๑
๓.๖๔
๓.๖๒
๓.๓๕
๓.๓๐
๓.๔๐

SD
๐.๘๕
๑.๐๐
๐.๗๗
๐.๗๑
๐.๘๒
๐.๕๒
๐.๕๑
๐.๕๑
๐.๕๗
๐.๗๕

ม.ปลาย
X
SD
๓.๑๘ ๐.๗๓
๒.๖๐ ๐.๙๙
๒.๖๒ ๐.๗๖
๓.๒๗ ๐.๖๘
๒.๘๕ ๐.๘๘
๓.๘๑ ๐.๓๘
๓.๗๘ ๐.๓๘
๓.๗๔ ๐.๓๓
๓.๕๔ ๐.๕๙
๓.๖๕ ๐.๔๕

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ ๓ ขึ้นไป
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๕

๘๘.๑๙
๙๕.๗๕
๘๐.๖๓
๘๑.๗๘
๙๐.๒๑
๗๓.๓๔
๘๖.๙๓
๙๖.๘๐
๗๗.๐๕
๘๙.๗๙
๙๐.๙๕
๘๘.๖๓
๙๓.๘๕
๙๖.๑๙
๙๑.๕๒

การศึกษาค้นคว้า
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การงานอาชีพ
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา

๕๙.๖๓
๕๔.๑๓
๖๕.๑๓

ภาษาต่างประเทศ

๗๘.๐๐
๗๘.๒๒
๗๗.๗๘

สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์

๔๑.๖๙

๕๒.๖๙
๖๓.๗๐

๔๗.๖๕
๔๗.๙๒
๔๗.๓๘

คณิตศาสตร์

๗๐.๑๕
๗๔.๓๙
๖๕.๙๑

ภาษาไทย

๐.๐๐

๒๐.๐๐

๔๐.๐๐

ร้อยละของนักเรียนในระดับ ๓ ขึ้นไป รวมเฉลี่ย
ร้อยละของนักเรียนในระดับ ๓ ขึ้นไป ม.ต้น

๖๐.๐๐

๘๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

ร้อยละของนักเรียนในระดับ ๓ ขึ้นไป ม.ปลาย

๑๒๐.๐๐

๖

๑.๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยของจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยของ สพฐ
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
๖๔.๘๓
๓๘.๕๐
๔๐.๙๓
๕๘.๒๗
๓๒.๙๖
๓๗.๓๕
๕๕.๐๔
๓๐.๒๘
๓๖.๔๓
๕๔.๔๒
๓๐.๐๔
๓๖.๑๐

สังคมฯ
๐
๐
๐
๐

ภาษาอังกฤษ
๓๗.๕๓
๓๓.๑๘
๒๙.๑๐
๒๙.๔๕

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๒๙.๔๕
๒๙.๑๐
๓๓.๑๘
๓๗.๕๓

ภาษาอังกฤษ

สังคมฯ

๐
๐
๐
๐
๓๖.๑๐
๓๖.๔๓
๓๗.๓๕
๔๐.๙๓

วิทยาศาสตร์

๓๐.๐๔
๓๐.๒๘
๓๒.๙๖

คณิตศาสตร์

๓๘.๕๐
๕๔.๔๒
๕๕.๐๔
๕๘.๒๗

ภาษาไทย

๐.๐๐

๑๐.๐๐

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

คะแนนเฉลี่ยของ สพฐ

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

คะแนนเฉลี่ยของจังหวัด

๖๐.๐๐

๖๔.๘๓

๗๐.๐๐

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ
และสูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

๗

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยของจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยของ สพฐ
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
๕๘.๓๑
๓๙.๖๘
๓๒.๓๗
๕๑.๙๖
๓๔.๗๔
๓๑.๘๕
๔๘.๑๖
๓๑.๐๔
๓๐.๗๕
๔๗.๓๑
๓๐.๗๒
๓๐.๕๑

สังคมฯ
๓๙.๒๐
๓๗.๖๓
๓๑.๑๕
๓๑.๔๑

ภาษาอังกฤษ
๔๐.๐๗
๓๖.๙๒
๓๕.๔๘
๓๕.๑๖

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๓๕.๑๖
๓๕.๔๘
๓๖.๙๒
๔๐.๐๗

ภาษาอังกฤษ

๓๑.๔๑
๓๑.๑๕

สังคมฯ

๓๗.๖๓
๓๙.๒๐
๓๐.๕๑
๓๐.๗๕
๓๑.๘๕
๓๒.๓๗

วิทยาศาสตร์

๓๐.๗๒
๓๑.๐๔
๓๔.๗๔

คณิตศาสตร์

๓๙.๖๘
๔๗.๓๑
๔๘.๑๖
๕๑.๙๖

ภาษาไทย

๐.๐๐

๕๘.๓๑
๑๐.๐๐

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

๒๐.๐๐

คะแนนเฉลี่ยของ สพฐ

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐
คะแนนเฉลี่ยของจังหวัด

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ
และสูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

๘

๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙–๒๕๖๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๗๐.๐๐
๖๐.๐๐

๖๔.๘๓
๕๕.๖๓
๕๓.๕๓

๕๔.๐๙

๕๐.๐๐
๓๘.๘๙ ๓๘.๕๐

๔๐.๐๐

๓๑.๘๒

๔๑.๐๒
๓๗.๕๓
๓๖.๐๖

๔๐.๙๓
๓๘.๘๔
๓๕.๓๑

๓๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๐ ๐
๐.๐๐
ภำษำไทย

คณิตศำสตร์

ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙

วิทยำศำสตร์
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐

สังคมฯ

ภำษำอังกฤษ

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

๙

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ –๒๕๖๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

๗๐.๐๐
๖๑.๔๓
๖๐.๐๐

๕๘.๓๑
๕๕.๙๓

๕๐.๐๐
๔๐.๓๔ ๓๙.๒๐
๓๘.๖๗

๓๙.๖๘
๔๐.๐๐

๒๙.๐๙
๒๘.๕๓

๓๐.๐๐

๓๔.๐๙
๓๒.๓๗
๓๑.๕๗

๔๐.๐๗
๓๕.๓๗
๓๓.๕๖

๒๐.๐๐

๑๐.๐๐

๐.๐๐
ภำษำไทย

คณิตศำสตร์
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙

วิทยำศำสตร์
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐

สังคมฯ

ภำษำอังกฤษ

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

๑๐

๑.๖ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
แผนภูมิแสดงจานวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๒๕๐๐
๒๕
๒๐๐๐
๖๑๘

๑๕๐๐

๒๕
๒๔
๙๕
๓๐

๕๓

๖๔๒

๖๔๒

๒๓
๑๘
๑๑๕
๑๖
๑๓๘

๒๓
๑๗
๒๓๔
๒๓

๒๐

๑๙

๔๐๘

๔๓๑
๑๐๐๐

๖๑๘

๖๔๒

๖๔๒

๑๑
๔๐๙

๑๐๔

๔๔

๔๓๑

๔๐๘

๔๐๙

๔๓๑

๔๐๘

๔๐๙

๕๐

๕๐๐
๖๑๘

๖๔๒

๖๔๒

๐
ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องวิทยำศำสตร์

ห้องจริยธรรม

ห้องดนตรีไทย

ห้องคหกรรม

ห้องนำฎศิลป์

ห้องดนตรีสำกล

ห้องสมุด

ห้องศิลปะ

ห้องฝรังเศส

๑๑

แผนภูมิแสดงจานวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๗๐๐
๖๐๐
๕๐๐
๔๐๐
๓๐๐

๖๑๘

๖๔๒

๖๔๒

๒๐๐

๔๓๑

๔๐๘

๔๐๙

ม.๔

ม.๕

ม.๖

๑๐๐
๐
ม.๑

ม.๒

ม.๓

สวนสัตว์เปิดเขำเขียว จ.ชลบุรี

อุทยำนหินเขำงู จ.รำชบุรี

น่ำตกมวกเหล็ก จ.สระบุรี

เมืองโบรำณ จ.สมุทรปรำกำร

โรงละครสยำมนิรมิต

คลองโคน จ.สมุทรสงครำม

๑๒

๑.๗ ผลงานโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
- รางวัลยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการขยะโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ประเภทสถานศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษ (Zero Waste School) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
- รางวัลชนะเลิศการประกวดการเดินสวนสนามลูกเสือกองร้อยพิเศษ ระดับจังหวัด ปี พ.ศ.๒๕๖๐
- รางวัลชนะเลิศการประกวดแต่งกลอนสุภาพ ระดับจังหวัด โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๐
- รางวัลเหรียญทอง Science Project โครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับภาค ประจาปี ๒๕๖๐
- รางวัลชนะเลิศกิจกรรม “รักษ์ร้อยมาลัยคล้องมือ” จัดโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจาปี ๒๕๖๐
- รางวัลชนะเลิศประเภทโรงเรียน ยุวชนประกันภัย ระดับจังหวัด ประจาปี ๒๕๖๐
- รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ซูโดกุ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
- รางวัลประธานเครือข่ายผู้ปกครองดีเด่น และครูดีเด่น ระดับประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มอบโดย
สมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
- รางวัล “เด็กประพฤติดี มีค่านิยม” ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๑ โดย กระทรวงวัฒนธรรม
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รางวัล
สถานศึกษา
๑. สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ ระดับ ดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาด
ใหญ่พิเศษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี ๒๕๖๑
๒. โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) จังหวัดนนทบุรี ระดับดี
กลุ่ม B โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑
๓. โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี ๒๕๖๑ ผ่านระดับดี
๔. การจัดคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว
๕. รางวัลชนะเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งเสริม/พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาประสบผลสาเร็จ มอบแก่กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

หน่วยงานที่มอบ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จังหวัดนนทบุรี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

๑๓

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ต่อ)
รางวัล

หน่วยงานที่มอบ

ผู้บริหาร (ต่อ)
๑. ผู้นาการเปลี่ยนผ่านการศึกษาสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ มอบแด่ นายเธียรชัย สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศ
แสงชาตรี ผู้อานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
ไทย ร่วมกับ สมาคมกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่ง
ประเทศไทย
๒. บุคลากรดีเด่น มอบแด่ นายสมบูรณ์ สิบตรีพล รองผู้อานวยการ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
๓. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๑ ประเภทผู้บริหาร มอบแด่
นางเบญจมาศ ยิ้มมิ่ง รองผู้อานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๑ ประเภทผู้สอน มอบแด่
นางอัญชลี ด้วงแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๒. ครูผู้สอนดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๒ มอบแด่ นางสาวสุภาวดี พึ่งรุ่ง ครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๓. ครูดีเด่น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจาปี ๒๕๖๒ มอบแด่ นางสายชล
อุ่นสุข ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๔. รางวัลเกียรติคุณนานาชาติ ส่งเสริมคนดี มีคุณธรรม “Moral Awards
2019” มอบแด่ นางศุภาพร พรหมมาศ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
๕. ครูในดวงใจศิษย์ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) มอบแด่นางพิศมัย ไกยสินธุ์
นางมณฑา จงศิริโชค และนางสาวจิดาภา อุ่นสุดคลอง
นักเรียน
๑. รางวัลเหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตร โครงการ “รางวัลนักคิด
ประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจาปี ๒๕๖๒” ระดับมัธยมศึกษา ผลงาน เรื่อง เครื่อง
การพัฒนาและออกแบบเครื่องยืดแขนอย่างนุ่มนวล มอบแก่ นายณัณชยธร
รักษ์วงศ์ นักเรียนชั้น ม.๕/๔ และ นายธีรโชติ รักษา นักเรียนชั้น ม.๕/๒
๒ รางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular Vote ในการประกวดคลิปวีดีโอ
“ชุมชน นนท์เท่ น่าเที่ยว” มอบแก่ ๑. นายอมรเทพ ศรีสุข ๒. นายกฤต
รัชต์ ศักดา ๓. นายธนพล ขาวสะอาด

สภาผู้ปกครองและครูแห่ง
ประเทศไทย
สานักงานลูกเสือแห่งชาติ

สานักงานลูกเสือแห่งชาติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓
สานักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC)

สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

หอการค้าไทย

๑๔

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ต่อ)
รางวัล
นักเรียน (ต่อ)
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันบรรยายธรรมะ มอบแก่
นางสาวตรีรัตน์ หนูขวัญแก้ว
๔. รางวัลงานวิจัยดีเด่น ระดับประเทศ มอบแก่ นางสาวสิริพร ภวเดโชชัย
นางสาวขวัญจิรา พนมวงศ์ และนางสาวอชิระญา ดอกไม้งาม
๕. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show) ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑
๖. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสีรถไฟฟ้าแอร์
พอร์ต เรล ลิงก์ ร่วมสร้างสรรค์คมนาคมไทยสู่อนาคต
๗. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการทาอาหารสารับอาหารไทยภาคกลาง รุ่น
เยาวชน อายุไม่เกิน ๑๘ ปี มอบแก่ นางสาวศศิมา จันทมา นายเสฏฐวุฒิ
ดิษฐรักษ์ และนางสาวมณีรัตน์ อินทะพันธ์
๘. รางวัลชนะเลิศการประกวด “พานพุ่มสักการะ” ประเภทดอกไม้สด
มอบแก่ นายกัณฑ์ภัค บุญประสาท นางสาวธนัชพร อุระพนม นางสาว
รุ่งอรุณ ใจภักดิ์ และนางสาวอัญชิสา แสงสุวรรณ
๙. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรียงความ ระดับมัธยมศึกษา โครงการครูไทย
รักษ์ภาษา ครั้งที่ ๑๐ มอบแก่ นางสาววรมน ตันแสงทอง
๑๐. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.๔-๖
มอบแก่ นายธนนพ อนุภาพยุทธชัย
๑๑. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันซูโดกุ ม.๑-๓ มอบแก่ เด็กชายเพชรศิลา
สีบุญเรือง

หน่วยงานที่มอบ
กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม
กองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน
และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

๑๕

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
๑. กระบวนการพัฒนา

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒ นาผู้ เรียนด้วยวิธีการที่ห ลากหลาย ดาเนินการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐
มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ซึ่งกาหนดเป็นพันธกิจของ
สถานศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนั้น สถานศึกษาจึงได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้น
การดาเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งส่งเสริมให้ ผู้เรียนมี
นิสัยรักการอ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
อย่างมีวิจารณญาณ จากแหล่งเรียนรู้ภ ายในและภายนอกโรงเรียน รวมทั้งการจัดการเรี ยนรู้รายวิชา IS การวัด
และประเมินผล “การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA”
ใช้แหล่งสืบค้นข้อมูลซึ่งเป็ นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้ เพื่อพัฒ นาทักษะและศักยภาพตนเอง สามารถ
บูรณาการกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มีเจตคติและความสุ ขในการเรียน สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น สามารถแก้ปัญหาและนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม สถานศึกษาส่งเสริมให้
ผู้เรียนสื่อสารภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น และเปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้เรียนกับเจ้าของภาษา มีการวัดและประเมิน
ทักษะ ภาษาอังกฤษตามกรอบวัด เทียบเคียงมาตรฐานสากล CEFR ทักษะการคิดคานวณ บูรณาการทางความคิด
การให้เหตุผล การสื่อสารในการเรียนการสอนที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิด
สร้างสรรค์ได้อย่ างเป็ น ระบบตามศักยภาพของผู้ เรียน จัดกิจกรรมที่ ส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มทักษะและความพร้อมที่
จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย อีกทั้งมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตผ่าน
กิจกรรมแนะแนวอาชีพ โดยเชิญวิทยากรหลากหลายอาชีพ และนักเรียนเก่า มาแนะแนวการศึกษาต่อ ให้แก่ผู้เรียน
ปัจจุบัน และการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในกิจกรรมงานวันอาชีพ สถานศึกษาจัดกิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ และ
สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมผ่านกิจกรรมในชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสานึกที่ดี ส่งผลให้มีความประพฤติด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมปรากฏชัดเจน ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และปลูกฝังจิตสานึก
การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดาริ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดทาหนังสือเล่มเล็ก
กิจกรรมธนาคารโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนและครูรู้จักประหยัด มีการออมเงิน
อย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ กระบวนการทางาน การบริหารจัดการ มีความรับผิ ดชอบ และมีเจตคติที่ดีต่องาน

๑๖

อาชีพสุจริต รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุมต่าง ๆ กิจกรรม
ค่ายลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ ทาให้ผู้เรียนภาคภูมิใจในสถานศึกษา ชุมชนรอบ ๆ สถานศึกษา ซึ่งเป็นท้องถิ่นของ
ตนภู มิใจในความเป็ น ไทย และเห็ น คุณ ค่าเกี่ยวกับ ภูมิปั ญ ญาไทย ผ่ านการแสดงออกได้ในชีวิตประจาวันอย่าง
เหมาะสม ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ให้ผู้เรียนทา
ความสะอาดวัดใกล้บ้าน วัดใกล้โรงเรียน ปลูกต้นไม้ ปลูกป่าชายเลน กิจกรรมอาสายุวกาชาด มีระบบการติดตามผล
การเรียนของนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียน รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง มีภาวะอารมณ์และสุขภาพจิตให้
ดีอยู่เสมอ มีการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น ทั้งการใช้ชีวิตและการทางานร่วมกันอย่างเป็นสุข ผ่านกิจกรรม
คณะสีรณรงค์รักความสะอาด กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวัน เปิดบ้านเทพศิริ
นทร์ นนทบุรี และได้สอดแทรกวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก การไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งที่
ไม่ถูกต้อง มีการสอน “การทา CPR” หรือ Cardiopulmonary resuscitation การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ ฝึกให้
เกิดทักษะสามารถช่วยชีวิตผู้อื่นหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน บูรณาการในชั่วโมงจริยธรรม และกิจกรรมค่ายพักแรม
ลูกเสือเนตรนารี ทาให้อยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม
๒. ผลการดาเนินงาน
สถานศึกษามีผลการดาเนินงานด้านคุณภาพผู้เรี ยนที่ประสบความสาเร็จ จากผลการดาเนินโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งผลให้ ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีทักษะการอ่าน การเขียน การคิด
คานวณ และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและการทางานในอนาคต มี
ทักษะชีวิตในการทางานร่วมกับผู้อื่น รับฟังและเสนอแนวคิดของตนเองแก่ผู้อื่น เรียนรู้การยอมรับหรือไม่ยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด เกิด
ทักษะในการคิด ทั้งการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ
เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้ หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ได้อย่างเป็นระบบโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในแต่ละรายวิชา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผลการเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เช่น โครงการค่ายเยาวชนรักการอ่าน คิด และเขียน การแข่งขันทักษะวิชาการ
กิจกรรมค่ายภายในและภายนอกโรงเรียน การสอบวัดความสามารถมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษเทียบเคียงตาม
CEFR โดยโรงเรียนสอนภาษา iStudy Education Language School มีผลสัมฤทธิ์สูงสุดในระดับ B1 A2 และ A1
การสอบชิงทุนการศึกษา การเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติของ
สพฐ. การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ และการทดสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารนาเสนอผลงานในรายวิชาต่าง ๆ ผลงานการค้นคว้าอิสระ: IS การจัดกิจกรรมชุมนุม
ผลงานโครงงานในวันวิชาการเปิดบ้านเทพศิรินทร์ นนทบุรี ซึ่งสะท้อนถึงการมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอด
ความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัด และลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ
การเลือกรับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
โดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม ใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการ

๑๗

พัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม
และมีคุณธรรม
ผู้เรียนเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญเกี่ยวกับคุณค่าภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม
ประพฤติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน การจัดการ
การแก้ปั ญ หา การทางานร่ว มกัน ได้อย่ างถูกต้อง ซึ่ งเป็น ทักษะชีวิตนาความรู้และกระบวนการแก้ปั ญ หา และ
กระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน ทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการ
อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ
อย่ างเหมาะสม การปรั บ ตั ว ให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของสั งคมและสภาพแวดล้ อ ม และการรู้จั ก หลี ก เลี่ ย ง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น รู้ถึงโทษและมีวิธีการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด และ
การล่อลวงข่มเหงรังแก อีกทั้งรู้จักวิธีป้องกันอุบัติเหตุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งที่
ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวชุมชนและสังคม บนพื้นฐานการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
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ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน
๑) ความสามารถใน
การอ่าน คิดวิเคราะห์
การเขียน และการ
สื่อสาร (ม.๑ – ม.๖)
ระดับ : ยอดเยี่ยม
(ร้อยละ : ๙๔.๔๔)

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
การเขียน และการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
จาแนกตามระดับคุณภาพ
๘๐.๐๐

๖๗.๗๖
๕๕.๔๑

๖๐.๐๐ ๕๐.๙๕
๔๐.๐๐
๒๐.๐๐
๐.๐๐

๔๐.๔๕

๕๒.๓๗ ๕๒.๕๐
๓๙.๓๐ ๔๑.๕๐ ๔๓.๘๒

๘.๓๘

๕.๙๗ ๓.๖๘
๐.๙๓
๐.๒๒ ๔.๓๖
๐.๑๖
๐.๐๐

ม.๑

ดีเยี่ยม
๒) ความสามารถใน
การคิดคานวณ
(ม.๑ – ม.๖)
ระดับ : ปานกลาง
(ร้อยละ : ๖๐.๑๕)

๓๐.๙๖

ม.๒

ม.๓

ดี

ม.๔

ผ่านเกณฑ์

๕๑.๘๓
๓๙.๘๑

๐.๙๘

๘.๓๖

๐.๓๐

ม.๕

๐.๐๐

ม.๖

ควรปรับปรุง

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคิดคานวณ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ
๖๐.๐๐
๕๑.๐๖
๕๐.๐๐
๔๑.๒๗
๔๑.๑๔
๔๑.๑๑
๔๐.๑๗
๓๗.๑๒
๓๓.๙๔
๓๓.๑๙
๔๐.๐๐ ๓๓.๓๙
๒๙.๔๘
๒๘.๗๗
๒๘.๒๐
๒๖.๒๒๒๔.๓๕
๒๕.๘๖
๒๔.๓๔
๒๘.๙๘ ๒๓.๐๙
๓๐.๐๐
๒๐.๐๐
๕.๒๓
๑๐.๐๐
๐.๗๓ ๐.๖๑ ๐.๔๐ ๐.๐๐ ๐.๔๒
๐.๐๐
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่านเกณฑ์
ควรปรับปรุง

๑๙

ประเด็น
๓) ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
ระดับ : ดี
(ร้อยละ : ๗๔.๓๑)

ผลการประเมิน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
80

๗๔.๓๑

70
60
50
40
30
๑๙.๖๒

20
10

๕.๐๖

๑.๐๑

0
ระดับคุณภาพ4

๔) ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม
ระดับ : ดีเลิศ
(ร้อยละ : ๘๙.๐๔)

ระดับคุณภาพ3

ระดับคุณภาพ2

ระดับคุณภาพ1

ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ม.๖

๗๑.๒๐

๙.๑๕ ๑๙.๖๕
๒๑.๖๔
๕.๗๕

ม.๕
ม.๔

๓๙.๕๒ ๕๑.๙๙

๘.๔๙

๓๐.๐๑ ๔๒.๖๖
๒๗.๓๒
๕๔.๓๒
๓๔.๖๐

ม.๒
ม.๑

๑๑.๐๙
๐.๐๐

๗๔.๓๖

๒๑.๖๘

๓.๙๖

ม.๓

๗๒.๖๐

๒๐.๐๐
ดีเยี่ยม

๔๐.๐๐
ดี

๖๐.๐๐
ผ่านเกณฑ์

๘๐.๐๐

๒๐

ประเด็น
๕) ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๗๐.๐๐
๖๐.๐๐
๕๐.๐๐
๔๐.๐๐
๓๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๐.๐๐
โรงเรียน

ภาษาไทย
๖๔.๘๓

คณิตศาสตร์
๓๘.๕๐

วิทยาศาสตร์
๔๐.๙๓

ภาษาอังกฤษ
๓๗.๕๓

จังหวัด

๕๘.๒๗

๓๒.๙๖

๓๗.๓๕

๓๓.๑๘

สพฐ.

๕๕.๐๔

๓๐.๒๘

๓๖.๔๓

๒๙.๑๐

ประเทศ

๕๔.๔๒

๓๐.๐๔

๓๖.๑๐

๒๙.๔๕

คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาของโรงเรียน : สูงกว่าระดับประเทศ
๖) ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๖๐.๐๐
๕๐.๐๐
๔๐.๐๐
๓๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๐.๐๐

ภาษาไทย
โรงเรียน ๕๘.๓๑

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
๓๙.๖๘
๓๒.๓๗
๔๐.๐๗
๓๙.๒๐

จังหวัด

๕๑.๙๖

๓๔.๗๔

๓๑.๘๕

๓๗.๖๓

๓๖.๙๒

สพฐ.

๔๘.๑๖

๓๑.๐๔

๓๐.๗๕

๓๑.๑๕

๓๕.๔๘

ประเทศ

๔๗.๓๑

๓๐.๗๒

๓๐.๕๑

๓๑.๔๑

๓๕.๑๖

คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาของโรงเรียน : สูงกว่าระดับประเทศ

๒๑

ประเด็น
๗) ผลการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๐๒๕๖๑

ผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑
๗๐.๐๐
๖๐.๐๐
๕๐.๐๐
๔๐.๐๐
๓๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๐.๐๐
ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ภาษาไทย
๕๕.๖๓

คณิตศาสตร์
๓๑.๘๒

วิทยาศาสตร์
๓๕.๓๑

ภาษาอังกฤษ
๓๖.๐๖

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๖๔.๘๓

๓๘.๕๐

๔๐.๙๓

๓๗.๕๓

คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาของโรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๐
๘) ผลการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๐๒๕๖๑

คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑
๖๐.๐๐
๕๐.๐๐
๔๐.๐๐
๓๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๐.๐๐

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๕๕.๙๓

๒๙.๐๙

๓๑.๕๔

ภาษาอังกฤ
ษ
๓๕.๓๗

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๕๘.๓๑

๓๙.๖๘

๓๒.๓๗

๔๐.๐๗

สังคมศึกษา

๓๙.๒๐

๓๘.๖๗

คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาของโรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๐

๒๒

ประเด็น
๙) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
ระดับ : ดีเลิศ
(ร้อยละ : ๘๔.๑๔)

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ
สรุปภาพรวมระดับผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ร้อยละ

๖๐.๐๐

๔๒.๐๔

๔๐.๐๐
๒๐.๐๐

๑๕.๘๔๑๕.๒๐๑๑.๐๕
๗.๕๑ ๔.๕๓ ๓.๔๕

๐.๐๐

๐.๓๓ ๐.๐๔ ๐.๐๑

๔.๐ ๓.๕ ๓.๐ ๒.๕ ๒.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๐.๐ ร

มส

ระดับผลการเรียน

๑๐) ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
(ม.๑ – ม.๖)
ระดับ : ดีเลิศ
(ร้อยละ : ๘๙.๐๔)

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ

ม.๖
ม.๕
ม.๔
ม.๓
ม.๒
ม.๑

๙.๑๕ ๑๙.๖๕
๒๑.๖๔
๕.๗๕
๒๑.๖๘
๓.๙๖
๓๙.๕๒ ๕๑.๙๙
๘.๔๙
๓๐.๐๑ ๔๒.๖๖
๒๗.๓๒
๕๔.๓๒
๓๔.๖๐
๑๑.๐๙
๐.๐๐

๒๐.๐๐
ดีเยี่ยม

๔๐.๐๐
ดี

๖๐.๐๐
ผ่านเกณฑ์

๗๑.๒๐
๗๒.๖๐
๗๔.๓๖

๘๐.๐๐

๒๓

ประเด็น
๑๑) คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน :
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
ระดับ : ยอดเยี่ยม
(ร้อยละ : ๙๘.๒๕)

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
จาแนกตามระดับคุณภาพ

๕๐.๐๐

๔๘.๐๒

๔๐.๐๐
๓๐.๐๐

๒๖.๙๘

๔๘.๑๗

๔๓.๙๓
๓๑.๐๗

๔๑.๒๙ ๓๙.๔๕
๓๕.๕๕
๓๓.๗๑

๔๐.๘๕

๓๔.๑๕ ๒๖.๘๓

๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๐.๐๐
ม.๑

๑๒) คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน :
ด้านความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น และความเป็น
ไทย
ระดับ : ยอดเยี่ยม
(ร้อยละ : ๙๖.๘๕)

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ดีเยี่ยม

ดีมาก

ม.๕

ม.๖

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
จาแนกตามระดับคุณภาพ
๘๐.๐๐

๖๗.๑๕

๖๒.๕๒

๖๑.๗๒ ๖๑.๕๔

๖๐.๐๐
๔๐.๐๐

๓๒.๘๕

๓๘.๒๘

๓๘.๔๖

๕๒.๕๘
๔๗.๔๒

๖๐.๑๕
๓๙.๘๕

๓๗.๔๘

๒๐.๐๐
๐.๐๐
ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ดีเยี่ยม

ดีมาก

ม.๕

ม.๖

๒๔

๓. จุดเด่น
สถานศึกษามีจุดเด่นด้านคุณภาพผู้เรียน ดังนี้
๑. ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมเป็นอย่างดี กระตือรือร้นและสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
๒. ผู้เรียนมีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้และผลิตสื่อสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
๓. ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง ตามความถนัด ความสนใจในด้านวิชาการ ศิลปะและบันเทิง ใช้ใน
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต
๔. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกาหนด โดยได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ใน
คาบสอนศาสนา คาบจริยธรรม และสอดแทรกในการเรียนการสอน มีกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีอย่างหลากหลาย
และต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา
๕. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
๖. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัยจน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา ระเบียบของ
สังคม เช่น ต่อแถวขึ้นรถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น
๔. จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษามีจุดที่ควรพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียน ดังนี้
๑. ผลสัมฤทธิ์ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติทุกกลุ่มสาระของผู้เรียนทุกระดับชั้นที่สูงขึ้น และเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้เป็นเรื่องท้าทายความสามารถของผู้เรียนที่ต้องพัฒนาให้สูงขึ้นจากเดิมทุกปี
๒. ผู้ เรีย นยั งไม่ได้ ใช้ทั กษะในการแสวงหาความรู้เพื่ อพัฒ นาทักษะการคิด การแก้ปั ญ หาและความคิ ด
สร้างสรรค์ มุ่งเน้นการสอบและการศึกษาต่อมากกว่าความรู้ที่ใช้ในการแก้ปัญหาและการดารงชีวิตของตนเอง
๓. ผู้เรียนมีภาระงานมากเกินไป ส่งผลให้ผลงานหรือผลการเรียนที่ปรากฏออกมาบางครั้งไม่ดีเท่าที่ควร
๔. ผู้เรียนชั้น ม.๖ ที่ส อบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลั ยได้แล้ว ไม่มีแรงจูงใจในการทาแบบทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET)
๕. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นยังไม่พบความถนัดของตนเอง เมื่อสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.๓) แล้ว ไม่สามารถวางแผนการเรียนต่อได้

๒๕

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษาได้ดาเนินกระบวนการบริหารและจัดการในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ สถานศึกษามีกระบวนการเผยแพร่การจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
และจัดทาโครงการประจาปี ด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพ สถานศึกษามีกระบวนการจัดระบบบริหารจัดการ
คุณภาพครบถ้วนตามวงจร PDCA ในทุกกิจกรรม โครงการ ฝ่าย งาน กลุ่มสาระฯ และกลุ่มบริหาร เป็นระบบที่มี
ประสิทธิภาพทั้งหมด นอกจากนี้ สถานศึกษายังดาเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ
ได้แก่ ๑) กำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ๒) จัดทำแผนพัฒนำกำรจัด กำรศึกษำมุ่งเน้นคุณภำพตำม
มำตรฐำน ๓) จัดกำรและบริหำรข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในกำรเก็บข้อมูล วิเครำะห์
ข้อมูลเป็นสำรสนเทศที่เป็นปะโยชน์ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน ๔) จัดทำแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำ ๕) ดำเนิ น กำรติดตำม ตรวจสอบคุ ณ ภำพกำรศึกษำ ๖) ประเมิ นคุณ ภำพภำยในตำมมำตรฐำนของ
สถำนศึกษำ ๗) จัดทำรำยงำนประจำปีที่เสนอผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ๘) โรงเรียนดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพ
อย่ำงต่อเนื่อง ปรับโครงสรางการทางานใหสอดคลองกับนโยบายการบริหาร ปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาป ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพรอม
ทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบดาเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อใหบรรลุเปา
หมายที่กาหนดไว มีการดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน และสรุปผลการดาเนินงาน ด้าน
พัฒนาวิชาการที่เน้น คุณ ภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษามี
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มี
หลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา มีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๙
กลุ่มสาระฯ ด้านพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สถานศึกษามีกระบวนการส่งเสริมให้ครู
รับการอบรมคูปองครู จัดอบรมครูด้านวิชาการ จรรยาบรรณวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ การนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ พัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( PLC ) ด้านจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานศึกษาสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ มีกระบวนการพัฒ นาหลักสูตรและแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี จัดให้ มี
หน่วยงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบเครือข่ายภายในและภายนอก พั ฒนาระบบซ่อม
บารุง
๒. ผลการพัฒนา
จากกระบวนการพัฒนาขางตนนี้ กอใหเกิดผลดีตอสถานศึกษา ดังนี้
ด้านเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ ทุกหน่วยงานมีเป้าหมายในการพัฒนางานตามนโยบาย มีวิสัยทัศน
และพันธกิจสอดคลองกับสภาพ ปญหา ความตองการ พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน ทองถิ่น และสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ ด้านระบบบริหารจัดการ
คุณภาพ สถานศึกษาดาเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ดาเนินการประกันคุณภาพ

๒๖

การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็ นระบบ ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคุณภาพดีเลิศ
และคณะกรรมการสถานศึ ก ษา ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน พึ งพอใจในการยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย น
สถานศึกษามีแผนพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี สอดคลองกับการพัฒ นาผู เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย ปรับโครงสรางการบริหารงาน มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความเชี่ยวชาญ
ตามมาตรฐานตาแหนง ขอมูลสารสนเทศมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นาไปประยุกตใชได ดาเนินการอยางเป็น
ระบบ และมี กิจ กรรมจั ด สภาพแวดลอมทางกายภาพและสั งคมที่ กระตุ น ผู เรียนใหใฝเรียนรู รวมถึงมี การปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาป ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู มีสวนไดเสียมีสวนรวมในการพัฒนาและรวมรับผิดชอบ ผูเกี่ยวของทุกฝาย
และเครื อ ขายการพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา มี ส วนรวมวางแผน พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา และรั บ ทราบ
รับ ผิ ดชอบตอผลการจั ดการศึกษา ตลอดจนมีการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการบริห ารและการจัด
การศึกษาที่เหมาะสม เปนระบบ และตอเนื่อง เปิดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดการศึกษา นอกจากนี้ ยัง
มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ “DSN STARS MODEL” โดยทุกฝายมีสวนรวม ยึดหลักธรรมาภิบาล
และแนวคิดหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ งพัฒ นาผู เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ด้านพั ฒ นา
วิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการอย่างสม่าเสมอ สอดคล้องตามหลักสูตรสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรีย นตามเกณฑ์ ที่กาหนด หรื อสู งกว่า มีผ ลทดสอบการศึกษาระดับชาติสู งกว่าระดับจังหวัด เขตพื้ น ที่
ประเทศ มีผลงานประกวดแข่งขันระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระฯ และมีทักษะชีวิตรอบ
ด้านเพื่อสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ทั้งการประเมินเลื่อน
วิทยฐานะ ครูได้รับ รางวัลดีเด่นด้านการสอน ครูดีในดวงใจ ด้านจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานศึกษาจัด
ระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือขายอุปถัมภ สงผลใหสถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม และ
แหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ

๒๗

ประเด็น

ผลการประเมิน

การพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา

จานวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ
๖ คน ๔.๕๘ %

๒ คน ๑.๕๓ %

๑๒๓ คน
๙๓.๘๙ %

มากกว่า ๒ ครั้งต่อภาคเรียน
การมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

๒ ครั้งต่อภาคเรียน

๑ ครั้งต่อภาคเรียน

จานวนเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๔,๐๐๐
๓,๐๐๐

๓,๒๔๕

๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒๓๖

๐
๑ ครั้งต่อภาคเรียน

ไม่ได้มีส่วนร่วม

๓. จุดเด่น
สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอยางเป็นระบบ โดยนานโยบายวิสัยทัศน์พันธกิจสู่การปฏิบัติงาน
ผ่านกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ใชรูปแบบการบริหารโรงเรียนดวย “DSN STARS MODEL” ให้ความสาคัญกับการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดาเนินงาน
ประกัน คุณ ภาพภายในของสถานศึกษาโดยเน้ นการมีส่ ว นร่วม ดาเนิ นการในรูป แบบของคณะกรรมการ สร้าง
วัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ นอกจากนี้ สถานศึกษามี
การนิเทศติดตาม จัดใหมีการประชุมที่หลากหลายวิธี เชน การประชุมแบบมีส วนรวม การประชุมระดมสมอง การ
ประชุมกลุมย่อย เพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในการกาหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาป ที่สอดคลองกับผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการ

๒๘

พัฒนา ปรับโครงสรางการบริหารงานใหสอดคลองกับนโยบายการปฏิรูปการศึ กษา ที่มุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู สอนสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มีการ
ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการจัดการศึกษา และสถานศึกษา
ไดใชกระบวนวิจัยในการรวบรวมขอมูลเพื่อใชเปนฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ผู้เรียนมีคุณภาพ
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาส่งเสริมครูพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่อ การ
พั ฒ นาตนเองตามสาขาวิช าชี พ และการเลื่ อ นวิท ยฐานะ รวมทั้ งพั ฒ นาเทคโนโลยี ระบบเครือ ข่ายเทคโนโล ยี
สารสนเทศที่มีคุณภาพ และมีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ
๔. จุดที่ควรพัฒนา
๑. ทบทวนกระบวนการจัดทาแผนพัฒนา การติดตามประเมินผล การสรุปผล
๒. เปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาผู เรียน
ทั้งดานวิชาการ และความสามารถพิเศษ
๓. สรางเครือขายการมีส่วนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ใหมีความเขมแข็ง
มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาใหเปนรูปธรรม
๔. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูร่วมกันพัฒนาระบบ PLC ให้มีประสิทธิภาพ และนาไปใช้พัฒนาการเรียน
การสอนของครูและนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น
๕. ส่งเสริมครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองตามความถนัดทางวิชาชีพ ร้อยละ ๑๐๐
๖. เพิ่มแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ Wifi ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน
๗. จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีมาตรฐาน และตอบสนองการใช้งานให้เพียงพอและเหมาะสม
๘. สถานศึกษาจั ดระบบให้ ครูป ระเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒ นาตนเอง แต่ยังขาดการให้ ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียน
๙. ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่บุคลากรใหม่ของโรงเรียน

๒๙

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
๑. กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษาสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ โดยจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของโรงเรียน สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ และจุดเน้นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่มืออาชีพ และนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู
กับศิษย์ และผู้ปกครอง โดยมีการประชุมผู้ปกครองทุกภาคเรียน ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้าน
ผู้เรียนทุกคน และคณะครูได้ร่วมกันบริจาคทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ครูที่ปรึกษาและนักเรียนร่วมกันทาโครงงาน
คุณธรรม โดยครูทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คาปรึกษา ให้กาลังใจ และสนับสนุนผู้เรียนในการทากิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีจิตอาสาต่อโรงเรียน และสังคม ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมทากิจกรรมที่มีส่วนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
ด าเนิ น ชี วิ ต ตามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นรู้ จั ก ใช้ ทั ก ษะกระบวนการคิ ด แบบมี
วิจารณญาณ คิดแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์หาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ และคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ดาเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาผล
ที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยดาเนินการดังนี้
๑.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบ
การจัดการเรีย นรู้เฉพาะสาหรับ ผู้ ที่มีความจาเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ
แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ นอกจากนี้
ผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา การงานอาชีพ ได้รับการส่งเสริมให้เข้า ร่วมประกวดแข่งขัน
ตามความถนัดของแต่ละคน
๑.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ครูนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผ่ านการจัดกิจกรรมวันอาชีพ งานนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียน และเชิญ
วิทยากรท้องถิ่นมาฝึกอาชีพให้กับนักเรียน คณะกรรมการแต่ละระดับชั้นพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ การ
จัดการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ฝึกให้ผู้เรียนจัดทาโครงงาน
แบบบูรณาการ โครงงานคุณธรรม จัดทาวีดิทัศน์นาเสนอวัฒนธรรมในท้องถิ่น
๑.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และ
เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข

๓๐

๑.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
ครูตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนาไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้ โดยครูชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนเรียน กาหนดปฏิทินการวัดผล และ
ติดตามดูแลช่ว ยเหลื อ ให้ ข้อเสนอแนะ และเก็บคะแนนนักเรียนร้อยละ ๖๐ จากคะแนนเก็บ ระหว่างภาค ๘๐
คะแนน ก่อนสอบปลายภาค
๑.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
นาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีการจัดตั้งคณะกรรมนิเทศการจัดการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และนิเทศภายในกลุ่มสาระและต่างกลุ่มสาระ โดยเป็นการนิเทศแบบกัลยาณมิตรและคัดเลือกแผนการ
จั ดการเรี ย นรู้ เพื่ อ เป็ น แผนต้น แบบของโรงเรีย น โดยให้ กลุ่ ม สาระการเรียนรู้ห ลั ก ได้ แก่ กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้
ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ คัดเลือกแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี (มี
กระบวนการครบถ้วนตามโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน และสอนได้จริง) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ๑ แผน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑ แผน สาหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพ เทคโนโลยี ศิลปะ งานแนะแนว งานศึกษาค้นคว้าอิสระร่วมกับงานห้องสมุด คัดเลือกแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ดี ๑ แผนต่อกลุ่มสาระ รวม ๑๖ แผน จากนั้นเผยแพร่ให้ครูทุกกลุ่มสาระได้เรียนรู้เพื่อศึกษาเป็นต้น แบบที่ดี
ที่สามารถนามาพัฒนาการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป รวมถึงครูมีการพัฒนาตนเอง มี
การคัดเลือกครูที่สอนดีแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และบันทึกวีดีทัศน์มานาเสนอให้ครูทั้งโรงเรียนได้รับชมและศึกษา
เป็ น แบบอย่างในการจัดกิจกรรมการเรีย นการสอน นอกจากนี้ ครูทุกคนทาวิจัยในชั้นเรียนคนละ ๑ เรื่องต่อปี
การศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษาให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มสาระนาเสนอในห้องประชุมของโรงเรียน และนาผลงานวิจัยของ
ทุกคนมานาเสนอในห้องประชุม โดยนาเสนอตามกลุ่มสาระ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีการจัดตั้งชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อ
ร่วมกันวางแผนพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน
๒. ผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับดีเลิศ โดยการดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรม มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาผู้เรียนด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความสุจริต ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิถีไทย และคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓๑

กลยุทธ์ระดับแผนงาน
๑. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการพัฒนา
ตนเอง และการอยูร่ ่วมกัน

โครงการ
- โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจาปี
- โครงงานคุณธรรม
- กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน

๒. ส่งเสริมความเป็นระเบียบวินัย
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณธรรมและจริยธรรม ก้าวสู่ความเป็นพล คุณลักษณะพลโลก มีกิจกรรมหลากหลาย
โลก
ได้แก่
- กิจกรรมปฐมนิเทศและค่ายคุณธรรม
จริยธรรม ม.๑
- กิจกรรมปฐมนิเทศและค่ายคุณธรรม
จริยธรรม ม.๔
- กิจกรรมเนกขัมมะ ม.๒
- กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน
๓. เสริมสร้างเอกลักษณ์เทพศิรินทร์
- โครงการ "คนดีศรีเทพนนท์"
นนทบุรี
๔. เสริมสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา
- โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
และเห็นคุณค่าในตนเอง

สรุปผลการดาเนินงาน
ของโครงการ
ยอดเยี่ยม
ดี
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ดีเลิศ
ดีเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก

กลยุทธ์ระดับแผนงาน
๕. ส่งเสริมประสิทธิภาพ
กระบวนการการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๖. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้

โครงการ
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สือ่ การสอน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer's
Sketchpad

- โครงการ "IT Training สู่ความเป็นสากล"

สรุปผลการดาเนินงาน
ของโครงการ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

๓๒

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

โครงการ

๗. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ไทย

- โครงการศึกษาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จาก
แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ณ องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี
- โครงการงานวันอาชีพ
- โครงการทัศนศึกษา ม.๔ ณ เมืองโบราณ
- โครงการทัศนศึกษา ม.๕ ณ โรงละครสยาม
นิรมิต กทม.
- โครงการทัศนศึกษา ม.๖ ณ ป่าชายเลน คลอง
โคน
- โครงการวันอนุรักษ์ไทย เสน่ห์ในบางกรวย
- โครงการประกวดกระทงประดิษฐ์ มิตรสายน้า

สรุปผลการดาเนินงาน
ของโครงการ
ดีเลิศ

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ระดับแผนงาน
๘. พัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนตามมาตรฐานสากล

โครงการ
- โครงการจัดทาหลักสูตรคณิตศาสตร์ ตาม
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)
- โครงการค่าย English Camp ม.ต้น

สรุปผลการดาเนินงาน
ของโครงการ
ดีเลิศ

ดีเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรเพื่อการจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

โครงการ

๙. กระตุ้นครูและบุคลากรทางานอย่าง
เป็นระบบ และมืออาชีพ

- โครงการนิเทศวิชาการ
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูสู่ครู
มืออาชีพ เรื่อง การทาวิจัยในชั้นเรียน

สรุปผลการดาเนินงาน
ของโครงการ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

๓๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และเทียบเคียงมาตรฐานสากล ธารงความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

กลยุทธ์ระดับแผนงาน
๑๐. บริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑. พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา เทียบเคียงมาตรฐานสากล
๑๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

โครงการ
- โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste

สรุปผลการดาเนินงาน
ของโครงการ
ดีเลิศ

School)

- โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
- โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วย
เหลือผูเ้ รียน

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา

กลยุทธ์ระดับแผนงาน
๑๓. เสริมสร้างและพัฒนา
เครือข่ายครู ผู้ปกครอง นักเรียน ให้
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

โครงการ
- โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑
และ ๒
- โครงการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

สรุปผลการดาเนินงาน
ของโครงการ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

๓. จุดเด่น
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติ
จริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของ
ครูทุกคน ได้รับการตรวจประเมินพร้อมทั้งให้คาแนะนาจากคณะกรรมการนิเทศการศึกษาทั้งในระดับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ กลุ่มบริหารวิชาการ และผู้อานวยการสถานศึกษา พร้อมคัดเลือกผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่ดีและมีคุณภาพ
เพื่อเผยแพร่เป็นแบบอย่างแก่ครู รวมถึงเผยแพร่แก่สาธารณชน และผลการวิจัยไปพัฒนาและแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนการสอน
๔. จุดควรพัฒนา
๑. ควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มากขึ้น
๒. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนาไปใช้พัฒนาตนเอง
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สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ใน ระดับ ๔ : ดีเลิศ
จากผลการดาเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบ
ผลสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า ได้ระดับดีเยี่ยม โดยผลการประเมินราย
มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ
ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความต้องการ
พัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนอยู่ในระดับ ดีเลิศ พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและ
เขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดคานวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากาหนดปรากฏอย่าง
ชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๑
ด้ านกระบวนการบริห ารจั ด การของผู้ บ ริหารสถานศึกษา มี ผ ล
ประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรม และดาเนินงานตามแผนที่
เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย สถานศึกษาดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน
เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปี ๒๕๖๑ จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถานศึกษาให้ความสาคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อ
เกิดความร่วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง ใช้ผลการประเมินและการดาเนินงานที่ผ่านมา
เป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดาเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ วิเคราะห์ ออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้
ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน
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ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสาคัญที่สถานศึกษานาไปวิเคราะห์
สังเคราะห์ เพื่อสรุปนาไปสู่การเชื่อมโยง หรือสะท้อนภาพความสาเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (๓-๕ ปี) และนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ดาเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนา ของแต่ละมาตรฐาน
พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ ดังนี้
๓.๑ สรุปผลจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา
จุดเด่น
ด้านคุณภาพผู้เรียน
๑. ผู้เรียนให้ความร่วมมือทากิจกรรมเป็นอย่างดี กระตือรือร้น
และสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
๒. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกาหนด
โดยได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ในคาบสอนศาสนา
คาบจริยธรรม และสอดแทรกในการเรียนการสอน มีกิจกรรม
ส่งเสริมค่านิยมที่ดีอย่างหลากหลาย และต่อเนื่องตลอดปี
การศึกษา
๓. ผู้เรียนมีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้และผลิต
สื่อสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
๔. ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง ตามความถนัด ความ
สนใจในด้านวิชาการ ศิลปะและบันเทิง ใช้ในการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นในอนาคต
๕. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน
๖. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและ
น้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย
เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม เช่น ต่อแถวขึ้นรถโดยสาร
สาธารณะ เป็นต้น

จุดควรพัฒนา
ด้านคุณภาพผู้เรียน
๑. ผลสัมฤทธิ์ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ
ทุกกลุ่มสาระของผู้เรียนทุกระดับชั้นทีส่ ูงขึ้น
และเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้เป็นเรื่อง
ท้าทายความสามารถของผู้เรียนที่ต้องพัฒนาให้
สูงขึ้นจากเดิมทุกปี
๒. ผู้เรียนยังไม่ได้ใช้ทักษะในการแสวงหา
ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหา
และความคิด สร้างสรรค์ มุ่งเน้นการสอบและ
การศึกษาต่อมากกว่าความรู้ที่ใช้ในการ
แก้ปัญหาและการดารงชีวิตของตนเอง
๓. ผู้เรียนมีภาระงานมากเกินไป ส่งผลให้
ผลงานหรือผลการเรียนที่ปรากฏออกมา
บางครั้งไม่ดีเท่าที่ควร
๔. ผู้เรียนชั้น ม.๖ ที่สอบเข้าเรียนต่อในระดับ
มหาวิทยาลัยได้แล้ว ไม่มีแรงจูงใจในการทา
แบบทดสอบระดับชาติ (O-NET)
๕. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นยังไม่พบความ
ถนัดของตนเอง เมื่อสาเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) แล้ว ไม่สามารถวาง
แผนการเรียนต่อได้
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จุดเด่น
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา
๑. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอยางเป็นระบบ โดย
นานโยบายวิสัยทัศน์พันธกิจสู่การปฏิบัติงานผ่านกิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ ใชรูปแบบการบริหารโรงเรียนดวย “DSN
STARS MODEL”
๒. สถานศึกษาให้ความสาคัญกับการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยเน้นการมีส่วนร่วม ดาเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ
สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
๓. สถานศึกษามีการนิเทศติดตาม จัดใหมีการประชุมที่
หลากหลายวิธี เชน การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุม
ระดมสมอง การประชุมกลุมย่อย เพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมใน
การกาหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายทีช่ ัดเจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาป ที่
สอดคลองกับผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการ
พัฒนา ปรับโครงสรางการบริหารงานใหสอดคลองกับนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา ที่มุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผูสอนสามารถ
จัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มีการดาเนินการนิเทศ กากับ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการจัด
การศึกษา
๔. สถานศึกษาใชกระบวนวิจัยในการรวบรวมขอมูลเพื่อใชเป็น
ฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ผู้เรียนมีคุณภาพ
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย

จุดควรพัฒนา
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
๑. ทบทวนกระบวนการจัดทาแผนพัฒ นา การ
ติดตามประเมินผล การสรุปผล
๒. เปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมเสนอความ
คิดเห็นในการจัดการศึกษาให้มากขึ้น เพื่อพัฒนา
ผูเรียน ทั้งดานวิชาการ และความสามารถพิเศษ
๓. สรางเครื อ ขายการมี ส่ ว นรวมของผู มี ส วน
เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ใหมี
ความเขมแข็ง มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัด
การศึ ก ษา และการขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษาใหเปนรูปธรรม
๔. ส่ งเสริม และสนั บสนุ นให้ ค รูร่ว มกัน พัฒ นา
ระบบ PLC ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และน าไปใช้
พัฒนาการเรียนการสอนของครูและนักเรียนได้ดี
ยิ่งขึ้น
๕. ส่งเสริมครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองตาม
ความถนัดทางวิชาชีพ ร้อยละ ๑๐๐
๖. เพิ่มแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ Wifi
ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน
๗ . จั ด ห าอุ ป กรณ์ เท คโนโลยี ที่ ทั น สมั ย มี
มาตรฐาน และตอบสนองการใช้งานให้เพียงพอ
และเหมาะสม
๘. สถานศึกษาจัดระบบให้ ครูประเมินตนเอง
รายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการ
ให้ ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒ นาตนเองใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ
ของผู้เรียน
๙. ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่
บุคลากรใหม่ของโรงเรียน

๓๗

จุดเด่น
๕. สถานศึกษาส่งเสริมครูพัฒนาตนเองในด้านการศึกษา
ต่อ การพั ฒ นาตนเองตามสาขาวิช าชี พ และการเลื่ อ น
วิ ท ยฐานะ รวมทั้ ง พั ฒ นาเทคโนโลยี ระบบเครื อ ข่ า ย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ มี คุ ณ ภาพ และมี งบประมาณ
สนับสนุนเพียงพอ
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒ นาการสอน โดยจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มี
การให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
๒. ครูส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๔. ครูนาผลการวิจัยไปพัฒนาและแก้ปัญหา
การจัดการเรียนการสอน

จุดควรพัฒนา

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. ครูควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มากขึ้น
๒. ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียน
นาไปใช้พัฒนาตนเอง

๓.๒ แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑. การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ การศึกษาต่อและอาชีพ
๒. พัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
๓. การพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ
๔. การจัดสภาพแวดล้อมและสังคมที่ดีแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
๕. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรม สอดคล้อง
กับความถนัดเป็นรายบุคคล
๖. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย
๗. ส่งเสริมการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง
๘. การให้ความรู้บุคลากรใหม่ด้านการประกันคุณภาพ
๓.๓ ความต้องการการช่วยเหลือ
๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
๒. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA
๓. การจัดสรรครูผู้สอนให้เพียงพอ และตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจาเป็น
๔. การให้ความรู้ด้านการบริหารโดยใช้กระบวนการวิจัย
๕. การให้ความรู้ครู ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน ด้านการประกันคุณภาพ

๓๘

ภาคผนวก
 ก ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/กาหนดค่าเป้าหมาย
 ข คาสั่งโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ที่ ๒๐๓/๒๕๖๑ เรือ่ ง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
 ค คาสั่งโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ที่ ๒๒๑/๒๕๖๑ เรือ่ ง แต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
 ง ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกัน
คุณภาพ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

๓๙

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
.....................................................................
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึ ก ษาไทยในอนาคต ประกอบกั บ นโยบายปฏิ รูป ระบบการประเมิ น และการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนมีการประเมินคุณภาพรอบต่อไป จาเป็นที่ต้องปรับปรุงมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวั ย เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา ลงวั น ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลง
วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบั ญ ญั ติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๙ (๓) ได้กาหนดการจั ดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ ยึดหลั กที่ส าคัญ ข้อหนึ่ง คือ
กาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑
ให้ กระทรวงมีอานาจหน้าที่กากับ ดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กาหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑ โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

( นายเธียรชัย แสงชาตรี )
ผู้อานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

๔๐

แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
.............................................................

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นพิจารณา

ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ร้อยละ ๘๐
ระดับ ๔ ขึ้นไป

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

ร้อยละ ๘๐
ระดับ ๔ ขึ้นไป
ร้อยละ ๘๐
ระดับ ๔ ขึ้นไป

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร

ร้อยละ ๘๐
ระดับ ๔ ขึ้นไป

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ร้อยละ ๗๐
ระดับ ๓ ขึ้นไป

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

ร้อยละ ๘๐
ระดับ ๔ ขึ้นไป

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

ระดับยอดเยี่ยม

๔๑

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นพิจารณา

ร้อยละ ๙๐
ระดับ ๕

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

ร้อยละ ๙๐
ระดับ ๕

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

ร้อยละ ๙๐
ระดับ ๕

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

ร้อยละ ๙๐
ระดับ ๕

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน

ระดับยอดเยี่ยม
ร้อยละ ๙๐
ระดับ ๕

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ร้อยละ ๙๐
ระดับ ๕

๓. ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ร้อยละ ๙๐
ระดับ ๕
ร้อยละ ๙๐
ระดับ ๕

๕. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

ร้อยละ ๙๐

๔๒

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นพิจารณา

ระดับ ๕
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

ระดับดีเลิศ
ร้อยละ ๘๐
ระดับ ๔ ขึ้นไป

๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ร้อยละ ๘๐
ระดับ ๔ ขึ้นไป

๓. มีการบริหารจัดการชัน้ เรียนเชิงบวก

ร้อยละ ๘๐
ระดับ ๔ ขึ้นไป

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน

ร้อยละ ๘๐
ระดับ ๔ ขึ้นไป

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด
การเรียนรู้

ร้อยละ ๘๐
ระดับ ๔ ขึ้นไป

๔๓

การกาหนดค่าเป้าหมาย
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกาหนดค่าเป้าหมาย
๒. การกาหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกาหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการประเมิน ดังนี้
ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม
ระดับ ๔ ดีเลิศ
ระดับ ๓ ดี
ระดับ ๒ ปานกลาง
ระดับ ๑ ปรับปรุง
๓. การกาหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกาหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็นร้อยละ
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

๔๔

คาสั่งโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
ที่ ๒๐๓ / ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
……………………………………………………………………
พระราชบัญ ญัต ิก ารศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที ่แ ก้ไ ขเพิ ่ม เติม (ฉบับ ที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
กาหนดให้ห น่ว ยงานต้น สังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือ
ว่าการประกัน คุณ ภาพภายในเป็น ส่ว นหนึ่งของกระบวนการบริห ารการศึกษาที่ ต้อ งดาเนินการอย่า งต่อ เนื่อ ง
เพื่อ ให้เกิด การนาสู่ก ารปฏิบัติอ ย่า งเป็น รูป ธรรม โดยมีการกากับดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ ตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่าเสมอ อาศัยอานาจตาม
ความในพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๓๙ (๑) และ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
จึ งแต่งตั้งบุ คลากรเป็ น คณะกรรมการคณะกรรมการพั ฒ นาระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ กษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑. นายเธียรชัย แสงชาตรี
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวฉวีวรรณ เถียรสุวรรณ รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน รองประธานกรรมการ
๓. นายสิทธัตถ์ บุตรศิริ
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
กรรมการ
๔. นางเบญจมาศ ยิ้มมิ่ง
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการ
๕. นายสมบูรณ์ สิบตรีพล
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กรรมการ
๖. นายสุชาติ พิบูลย์วรศักดิ์
ครู คศ. ๑
กรรมการ/เลขานุการ
๗. นางสาวจิดาภา อุ่นสุดคลอง ครู คศ. ๒
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ อานวยความสะดวก ให้คาแนะนา ปรึกษา ในการดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมการองค์ประกอบที่ ๑ การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑. นางสาวสุมาลี บัวเล็ก
ครู คศ. ๓
๒. นางสายชล อุ่นสุข
ครู คศ. ๓
๓. นางสาวกาญจนา พรไพบูลย์เด่น
ครู คศ. ๓

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

๔๕

๔. นางยุพา บรรณาลัย
๕. นางสมบุญ ปานโคก
๖. นางสาวมณฑา จงศิริโชค
๗. นางลัดดาวัลย์ ภู่ศรี
๘. นางอรวรรณ รัตนพิมาน
๙. นายชาญกิจ แย้มรุ่ง
๑๐. นายธวัชชัย มีเปรม
๑๑. นายสุชาติ พิบูลย์วรศักดิ์
๑๒. นางสาวพิมนภา โสภากุล

ครู คศ. ๓
ครู คศ. ๓
ครู คศ. ๓
ครู คศ. ๓
ครู คศ. ๒
ครู คศ. ๒
ครู คศ. ๒
ครู คศ. ๑
ครู คศ. ๑

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
๑) ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้
๒) พิจารณาสาระสาคัญที่กาหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา
๓) กาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้
๔) ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
๕) จัดเตรียมข้อมูล สารสนเทศ เอกสารต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน สมบูรณ์ ในรูปแบบที่เหมาะสม
เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้ความร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งการประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอก
๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. คณะกรรมการองค์ประกอบที่ ๒ จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่ง คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๑. นางอรวรรณ รัตนะพิมาน
ครู คศ. ๒
ประธานกรรมการ
๒. นางเสาวนิต เดชคง
ครู คศ. ๓
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวสุมาลี บัวเล็ก
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๔. นางสาววารี สีผึ้ง
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๕. นางสาวสุภาวดี พึ่งรุ่ง
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๖. นางลัดดาวัลย์ ภู่ศรี
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๗. นางสาวมณฑา จงศิริโชค
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๘. นางสาวอัญชลี ขาวละเอียด
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๙. นายหฤษฏ์ ทองมาก
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๑๐. นางพัชรี วลัยเลิศ
ครู คศ. ๓
กรรมการ

๔๖

๑๑. นางประเทือง รุ่งโรจน์
๑๒. นางสาวพิณรัฐ ประสพดี
๑๓. นางสาวพัชรินทร์ แจ่มสอน
๑๔. นางสาวสุพัตรา เภานิบล
๑๕. นางศิริจรรยา วรรณชัย
๑๖. นายรุจน์ หาเรือนทรง
๑๗. นายทศพล สุวรรณราช
๑๘. นางเขมนิจ รัตนสมบัติทวี
๑๙. นางสาวจริยา พ่วงจีน
๒๐. นายชิตพงษ์ ชูแสง
๒๑. นางสาวเนตราภา ขวัญเนตร
๒๒. นายณัฐกิตติ์ เปรื่องวิทยากุล
๒๓. นายสันติสุข สดใสญาติ

ครู คศ. ๓
ครู คศ. ๓
ครู คศ. ๓
ครู คศ. ๒
ครู คศ. ๒
ครู คศ. ๒
ครู คศ. ๒
ครู คศ. ๒
ครู คศ. ๑
ครู คศ. ๑
ครู คศ. ๑
ครู คศ. ๑
ครูผู้ช่วย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒๔. นางสาวกัญณภัทร ชวรินธนกิจ
๒๕. นางอัญชุมาลย์ บุญประคม
๒๖. นายกรกฎ ทองโปร่ง

ครู คศ. ๒
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่

กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
๑) วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจาเป็นของสถานศึกษา
๒) กาหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียน
๓) กาหนดวิธีการดาเนินงาน กิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๔) กาหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากภายนอกที่สนับสนุนงานวิชาการ
๕) กาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรให้ชัดเจน
๖) กาหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง องค์กร ชุมชนและท้องถิ่น
๗) กาหนดใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการ
๘) เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ
๙) จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑๐) กาหนดปฏิทินการนาแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ
๑๑) เสนอแผนปฏิบัติการประจาปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ
๑๒) จัดเตรียมข้อมูล สารสนเทศ เอกสารต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน สมบูรณ์ ในรูปแบบที่
เหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมให้ความร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งการ
ประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
๑๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๗

๓. คณะกรรมการองค์ประกอบที่ ๓ จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
๑. นางสาวอัญชลี ขาวละเอียด
ครู คศ. ๓
๒. นางณัฎฐมนฑ เทศนาบุญ
ครู คศ. ๓
๓. นางโกสุม สมหวัง
ครู คศ. ๓
๔. นางสิริพร สมนันท์
ครู คศ. ๒
๕. นางสาวจิตตมาสฑ์ แจ้งใจ
ครู คศ. ๒
๖. นายสุทธิกิตติ์ ธิติวรนันท์
ครูผู้ช่วย
๗. นางสาวดวงกมล ณ นคร
ครูผู้ช่วย
๘. นางสาวชลธิชา ฝักทอง
ครูผู้ช่วย
๙. นายธนพล งอกโพธิ์
ครูผู้ช่วย
๑๐. นายกฤตธน สุขวารี
ครูอัตราจ้าง
๑๑. นายสิทธิ์ปภพ เทศนาบุญ
ครูอัตราจ้าง
๑๒. นายจักรพันธ์ เพชรพราว
ครูอัตราจ้าง
๑๐. นางวราภรณ์ เรืองผึ้ง
๑๑. นางอารีรัตน์ กิ่งทอง

ครู คศ. ๓
ครู คศ. ๓

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลชานุการ

หน้าที่
๑) จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
๒) จัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ
หรือการเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด
๓) นาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน
๔) จัดเตรียมข้อมูล สารสนเทศ เอกสารต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน สมบูรณ์ ในรูปแบบที่เหมาะสม
เพื่อเตรียมความพร้อมให้ความร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอก
๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. คณะกรรมการองค์ประกอบที่ ๔ ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. นางอรวรรณ รัตนะพิมาน
ครู คศ. ๒
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวดวงแก้ว พบสระบัว
ครู คศ. ๓
รองประธานกรรมการ
๓. นางสุภาภรณ์ อินทร์เชื้อ
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๔. นางวราภรณ์ เรืองผึ้ง
ครู คศ. ๓
กรรมการ

๔๘

๕. นางสาวมณฑา จงศิริโชค
๖. นางสายชล อุ่นสุข
๗. นางสาวสุภาวดี พึ่งรุ่ง
๘. นางประเทือง รุ่งโรจน์
๙. นางสาวกาญจนา พรไพบูลย์เด่น
๑๐. นางพิมพา วิริยปรมัตถ์
๑๑. นางสาวณัฐยา วัฒนาปัญญาชน
๑๒. นางอัญชลี ด้วงแก้ว
๑๓. นายธวัชชัย มีเปรม
๑๔. นางสาวสุพัตรา เภานิบล
๑๕. นางสาววิไลพร วรนาม
๑๖. นางสาวจิตตมาสฑ์ แจ้งใจ
๑๗. นางอักษรศรี ระบอบ
๑๘. นายชาญวิทย์ พัฒนะราช
๑๙. นางเมริน คล้ายซัง
๒๐. นางสาวสุดาวัลย์ สัมฤทธิ์
๒๑. นางสาวจริยา พ่วงจีน
๒๒. นางสาวชนิสรา พรมโคตร
๒๓. นางสาวรัตนาภรณ์ ผ่อนจริง
๒๔. นางสาวปริศนา สถิตทรัพย์
๒๕. นางสาวศรินรัก นิละปะกะ
๒๖. นางสาวปรียา ห้วยหงษ์ทอง
๒๗. นางสาวประภาพร ก้อนศิลา

ครู คศ. ๓
ครู คศ. ๓
ครู คศ. ๓
ครู คศ. ๓
ครู คศ. ๓
ครู คศ. ๓
ครู คศ. ๓
ครู คศ. ๒
ครู คศ. ๒
ครู คศ. ๒
ครู คศ. ๒
ครู คศ. ๒
ครู คศ. ๒
ครู คศ. ๒
ครู คศ. ๒
ครู คศ. ๑
ครู คศ. ๑
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครู คศ. ๒
ครู คศ. ๑
ครูอัตราจ้าง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
๑) นาแผนปฏิบัติงานประจาปีสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและโครงการ/กิจกรรม
๒) ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กาหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
๓) จัดเตรียมข้อมูล สารสนเทศ เอกสารโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
ครบถ้วน สมบูรณ์ ในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมให้ความร่วมมือในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔๙

๕. คณะกรรมการองค์ประกอบที่ ๕ จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๑. นางสาววารี สีผึ้ง
ครู คศ. ๓
ประธานกรรมการ
๒. นางมยุรี ทุนทวีทรัพย์
ครู คศ. ๓
รองประธานกรรมการ
๓. นางกัญจนพร สีมันตร
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๔. นางประเทือง รุ่งโรจน์
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๕. นางศุภาพร พรหมมาศ
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๖. นางสาวกาญจนา พรไพบูลย์เด่น
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๗. นางสาวณัฐยา วัฒนาปัญญาชน
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๘. นางสาวพัชรินทร์ แจ่มสอน
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๙. นางสุภาภรณ์ อินทร์เชื้อ
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๑๐. นางสาวบุศบง เมืองโพธิ์
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๑๑. นางวราภรณ์ เรืองผึ้ง
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๑๒. นางอัญชลี ด้วงแก้ว
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๑๓. นางศิริจรรยา วรรณชัย
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๑๔. นางสาวสมจิตร พันธ์ทอน
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๑๕. นางแสงจันทร์ ปัญญาสุข
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๑๖. นางเมริน คล้ายซัง
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๑๗. นางขันทอง หิดาวรรณ
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๑๘. นางสาวทิวาพร วานิช
ครู คศ. ๑
กรรมการ
๑๙. นางสาวปัทมาวดี โพธิ์สาราช
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒๐. นางสาวมณฑา จงศิริโชค
ครู คศ. ๓
กรรมการ/เลขานุการ
๒๑. นางสาวพิณรัฐ ประสพดี
ครู คศ. ๓
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
๑) กาหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา
๒) ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อย
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๓) รายงานและนาผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา
๔) จัดเตรียมข้อมูล สารสนเทศ เอกสารต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน สมบูรณ์ ในรูปแบบที่เหมาะสม
เพื่อเตรียมความพร้อมให้ความร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอก
๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๕๐

๖. คณะกรรมการองค์ประกอบที่ ๖ จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๑. นายสุชาติ พิบูลย์วรศักดิ์
ครู คศ. ๑
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจิดาภา อุ่นสุดคลอง
ครู คศ. ๒
รองประธานกรรมการ
๓. นางณัฐยา บรรจงกิจ
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๔. นางนิภวรรณ นวลศรี
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๕. นางจริยา ศรีประเสริฐ
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๖. นางกฤษณา ชัยฤทธิ์
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๗. นางนิธินันท์ โควินท์ทวีวฒ
ั น์
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๘. นางอารีรัตน์ กิ่งทอง
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๙. นางโกสุม สมหวัง
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๑๐. นางสาวอริยา ชูวิจิตร
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๑๑. นายจิรปรัชญ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๑๒. นางสาวแสงเทียน วรชิน
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๑๓. นายธีระ ช้างแดง
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๑๔. นางสาวสมหวัง เสืองามเอี่ยม
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๑๕. นางสาวอรดี น้อยปุก
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๑๖. นางสาวจิตตมาสฑ์ แจ้งใจ
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๑๗. นางสาวกัญณภัทร ชวรินธนกิจ
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๑๘. นางเขมนิจ รัตนสมบัติทวี
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๑๙. นางกาญนิกา ศิริจรรยาธรรม
ครู คศ. ๑
กรรมการ
๒๐. นางสาวจริยา พ่วงจีน
ครู คศ. ๑
กรรมการ
๒๑. นายชิตพงษ์ ชูแสง
ครู คศ. ๑
กรรมการ
๒๒. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนารีนารถ ศุขโรชนี ครู คศ. ๑
กรรมการ
๒๓. นายวรรธนะ คาสอนทา
ครู คศ. ๑
กรรมการ
๒๔. นางสาวสุตาภัตร มาระครอง
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒๕. นายสุทธิกิตติ์ ธิติวรนันท์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒๖. นางสาววันฉัตร จันทร์โต
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒๗. นายสันติสุข สดใสญาติ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒๘. นางสาวพิมนภา โสภากุล
ครู คศ. ๑
กรรมการ/เลขานุการ
๒๙. นางอัญชุมาลย์ บุญประคม
ครูผู้ช่วย
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๐. นางสาวสุวรา คงวิภาค
ครูผู้ช่วย
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

๕๑

หน้าที่
๑) ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่
หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนอย่างน้อย ๑ คน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒) ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม
๓) จัดเตรียมข้อมูล สารสนเทศ เอกสารต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน สมบูรณ์ ในรูปแบบที่เหมาะสม
เพื่อเตรียมความพร้อมให้ความร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอก
๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๗. คณะกรรมการองค์ประกอบที่ ๗ จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
๑. นายสุชาติ พิบูลย์วรศักดิ์
ครู คศ. ๑
ประธานกรรมการ
๒. นางอารีรัตน์ กิ่งทอง
ครู คศ. ๓
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวดวงแก้ว พบสระบัว
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๔. นางสุภาภรณ์ อินทร์เชื้อ
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๕. นางวราภรณ์ เรืองผึ้ง
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๖. นางสาวมณฑา จงศิริโชค
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๗. นางสายชล อุ่นสุข
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๘. นางสาวสุภาวดี พึ่งรุ่ง
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๙. นางประเทือง รุ่งโรจน์
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๑๐. นางสาวกาญจนา พรไพบูลย์เด่น
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๑๑. นางพิมพา วิริยปรมัตถ์
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๑๒. นางลัดดาวัลย์ ภู่ศรี
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๑๓. นางอัญชลี ขาวละเอียด
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๑๔. นางอัญชลี ด้วงแก้ว
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๑๕. นายธวัชชัย มีเปรม
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๑๖. นางสาวสุพัตรา เภานิบล
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๑๗. นางสาววิไลพร วรนาม
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๑๘. นางสาวจิตตมาสฑ์ แจ้งใจ
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๑๙. นางอักษรศรี ระบอบ
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๒๐. นายชาญวิทย์ พัฒนะราช
ครู คศ. ๒
กรรมการ

๕๒

๒๑. นางอรวรรณ รัตนพิมาน
๒๒. นายรุจน์ หาเรือนทรง
๒๓. นายชาญกิจ แย้มรุ่ง
๒๔. นายทศพล สุวรรณราช
๒๕. นายชิตพงษ์ ชูแสง
๒๖. ว่าที่ร้อยเอกเอนก แก้วเทพ
๒๗. นางสาวปรียา ห้วยหงษ์ทอง
๒๘. นางสาวสุดาวัลย์ สัมฤทธิ์
๒๙. นายชนัตธาม ศิริอุดมทรัพย์
๓๐. นางสาวเนตราภา ขวัญเนตร
๓๑. นางสาวปริศนา สถิตทรัพย์
๓๒. นายสุทธิพงษ์ วงษาซ้าย
๓๓. นายสันติสุข สดใสญาติ
๓๔. นางสาวจิดาภา อุ่นสุดคลอง
๓๕. นางสาวพิมนภา โสภากุล
๓๖. นางสาวสุวรา คงวิภาค

ครู คศ. ๒
ครู คศ. ๒
ครู คศ. ๒
ครู คศ. ๒
ครู คศ. ๑
ครู คศ. ๑
ครู คศ. ๑
ครู คศ. ๑
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครู คศ. ๒
ครู คศ. ๑
ครูผู้ช่วย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
๑) เก็บรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ สถิติต่าง ๆ จากรายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการ / กิจกรรม
ของทุกงานโครงการ / กิจกรรม ที่ดาเนินการภายในโรงเรียน รวมถึงรายงานสรุปผลการดาเนินงาน
ของกลุ่มบริหารงานทุกกลุ่มบริหาร เพื่อนาไปใช้ในการจัดทารายงานประจาปีรองรับการติดตาม
ตรวจสอบ การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
๒) สรุปและจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนภาพ
ผู้เรียนและผลสาเร็จของการบริหารจัดการตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด
๓) นาเสนอรายงานประจาปีของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ
๔) เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕) จัดเตรียมข้อมูล สารสนเทศ เอกสารต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน สมบูรณ์ ในรูปแบบที่เหมาะสม
เพื่อเตรียมความพร้อมให้ความร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอก
๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๕๓

๘. คณะกรรมการองค์ประกอบที่ ๘ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๑. นางเสาวนิต เดชคง
ครู คศ. ๓
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุมาลี บัวเล็ก
ครู คศ. ๓
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวดวงแก้ว พบสระบัว
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๔. นางสุภาภรณ์ อินทร์เชื้อ
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๕. นางวราภรณ์ เรืองผึ้ง
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๖. นางสาวมณฑา จงศิริโชค
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๗. นางสายชล อุ่นสุข
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๘. นางสาวสุภาวดี พึ่งรุ่ง
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๙. นางประเทือง รุ่งโรจน์
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๑๐. นางสาวกาญจนา พรไพบูลย์เด่น
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๑๑. นางพิมพา วิริยปรมัตถ์
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๑๒. นางลัดดาวัลย์ ภู่ศรี
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๑๓. นางอารีรัตน์ กิ่งทอง
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๑๔. นางอัญชลี ขาวละเอียด
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๑๕. นางสาววารี สีผึ้ง
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๑๖. นางโกสุม สมหวัง
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๑๗. นางอัญชลี ด้วงแก้ว
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๑๘. นายธวัชชัย มีเปรม
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๑๙. นางสาวสุพัตรา เภานิบล
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๒๐. นางสาววิไลพร วรนาม
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๒๑. นางสาวจิตตมาสฑ์ แจ้งใจ
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๒๒. นางอักษรศรี ระบอบ
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๒๓. นางศิริจรรยา วรรณชัย
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๒๔. นางอรวรรณ รัตนพิมาน
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๒๕. นางสมจิตร พันธ์ทอน
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๒๖. นายชาญกิจ แย้มรุ่ง
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๒๗. นายวรรธนะ คาสอนทา
ครู คศ. ๑
กรรมการ
๒๘. นายชิตพงษ์ ชูแสง
ครู คศ. ๑
กรรมการ
๒๙. ว่าที่ร้อยเอกเอนก แก้วเทพ
ครู คศ. ๑
กรรมการ
๓๐. นางสาวจริยา พ่วงจีน
ครู คศ. ๑
กรรมการ
๓๑. นางสาวชนิสรา พรมโคตร
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๓๒. นางสาวเนตราภา ขวัญเนตร
ครูผู้ช่วย
กรรมการ

๕๔

๓๓. นางสาวรัตนาภรณ์ ผ่อนจรุง
๓๔. นายสุชาติ พิบูลย์วรศักดิ์
๓๕. นางสาวจิดาภา อุ่นสุดคลอง
๓๖. นางสาวพิมนภา โสภากุล
๓๗. นางสาวสุวรา คงวิภาค

ครูผู้ช่วย
ครู คศ. ๑
ครู คศ. ๒
ครู คศ. ๑
ครูผู้ช่วย

กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
๑) ส่งเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนเป็น
วัฒนธรรมองค์กร
๒) นาผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และเลือกสรรข้อมูล
สารสนเทศเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
๓) เผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนา
๔) จัดเตรียมข้อมูล สารสนเทศ เอกสารต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน สมบูรณ์ ในรูปแบบที่เหมาะสม
เพื่อเตรียมความพร้อมให้ความร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอก
๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เต็ม
กาลังตามความสามารถ บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประโยชน์สูงสุดแก่งาน
ราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

( นายเธียรชัย แสงชาตรี )
ผู้อานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

๕๕

คาสั่งโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
ที่ ๒๒๑ / ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
----------------------------------------------------------โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ และตามมาตรา ๔๘
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกากับดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการ
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้
การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จึงแต่งตั้งบุคลากรเป็นคณะกรรมการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑.๑ นายเธียรชัย แสงชาตรี
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๑.๒ นางสาวฉวีวรรณ เถียรสุวรรณ รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการ
และแผนงาน
๑.๓ นายสิทธัตถ์ บุตรศิริ
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
กรรมการ
๑.๔ นางเบญจมาศ ยิ้มมิ่ง
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการ
๑.๕ นายสมบูรณ์ สิบตรีพล
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กรรมการ
๑.๖ นางอรวรรณ รัตนะพิมาน ครูชานาญการ
กรรมการ
๑.๗ นายสุชาติ พิบูลย์วรศักดิ์ ครู
กรรมการ/เลขานุการ
๑.๘ นางสาวจิดาภา อุ่นสุดคลอง ครูชานาญการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๙ นางสาวพิมนภา โสภากุล ครู
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๐ นางสาวสุวรา คงวิภาค ครูผู้ช่วย
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ เป็นที่ปรึกษา ให้คาแนะนา และอานวยความสะดวกในการดาเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ

๕๖

๒. คณะกรรมการดาเนินการ ประกอบด้วย
ที่ปรึกษา นางสาวฉวีวรรณ เถียรสุวรรณ
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน
นายสิทธัตถ์ บุตรศิริ
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นางเบญจมาศ ยิ้มมิ่ง
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นายสมบูรณ์ สิบตรีพล
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
๒.๑ นายสุชาติ พิบูลย์วรศักดิ์
ครู
ประธานกรรมการ
๒.๒ นางสาวพิมนภา โสภากุล
ครู
รองประธานกรรมการ
๒.๓ นางสาวสุมาลี บัวเล็ก
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๒.๔ นางเสาวนิต เดชคง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๒.๕ นายหฤษฎ์ ทองมาก
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๒.๖ นางกัญจนพร สีมันตร
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๒.๗ นางสาวอัญชลี ขาวละเอียด
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๒.๘ นางสุภาภรณ์ อินทร์เชือ้
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๒.๙ นางวราภรณ์ เรืองผึ้ง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๒.๑๐ นางสาวมณฑา จงศิริโชค
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๒.๑๑ นางสายชล อุ่นสุข
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๒.๑๒ นางสาวสุภาวดี พึ่งรุ่ง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๒.๑๓ นางประเทือง รุ่งโรจน์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๒.๑๔ นางสาวกาญจนา พรไพบูลย์เด่น
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๒.๑๕ นางลัดดาวัลย์ ภู่ศรี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๒.๑๖ นางอรวรรณ รัตนะพิมาน
ครูชานาญการ
กรรมการ
๒.๑๗ นางอัญชลี ด้วงแก้ว
ครูชานาญการ
กรรมการ
๒.๑๘ นายธวัชชัย มีเปรม
ครูชานาญการ
กรรมการ
๒.๑๙ นางสาวสุพัตรา เภานิบล
ครูชานาญการ
กรรมการ
๒.๒๐ นางอักษรศรี ระบอบ
ครูชานาญการ
กรรมการ
๒.๒๑ นางสาวรัตนาภรณ์ ผ่อนจรุง
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒.๒๒ นางสาวจิดาภา อุ่นสุดคลอง
ครูชานาญการ
กรรมการ/เลขานุการ
๒.๒๓ นางสาวสุวรา คงวิภาค
ครูผู้ช่วย
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ วางแผนดาเนินงาน ประสานงานคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษารายมาตรฐาน รายประเด็นพิจารณา
รวบรวมผลการประเมินรายประเด็นพิจารณา และสรุปภาพรวมรายมาตรฐาน ทั้งรายภาคการศึกษาและรายปี
การศึกษา

๕๗

๓. คณะกรรมการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๓.๑ คณะกรรมการดาเนินงานมาตรฐานที่ ๑ ประกอบด้วย
ที่ปรึกษา นางเบญจมาศ ยิ้มมิ่ง
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นายสมบูรณ์ สิบตรีพล
รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
๑) นางเสาวนิต เดชคง
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวสุมาลี บัวเล็ก
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓) นางสุภาภรณ์ อินทร์เชื้อ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔) นางวราภรณ์ เรืองผึ้ง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕) นางสาวมณฑา จงศิริโชค
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๖) นางสายชล อุ่นสุข
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๗) นางสาวสุภาวดี พึ่งรุ่ง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๘) นางประเทือง รุ่งโรจน์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๙) นางสาวกาญจนา พรไพบูลย์เด่น
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑๐) นางลัดดาวัลย์ ภู่ศรี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑๑) นางอัญชลี ด้วงแก้ว
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๒) นายชาญกิจ แย้มรุ่ง
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๓) นางอักษรศรี ระบอบ
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๔) นายพลากร ดุษณีย์
ครู
กรรมการ
๑๕) นางสาวรัตนาภรณ์ ผ่อนจรุง
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๖) นายธวัชชัย มีเปรม
ครูชานาญการ
กรรมการ/เลขานุการ
๑๗) นางสาวสุพัตรา เภานิบล
ครูชานาญการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
๓.๑.๑ คณะอนุกรรมการดาเนินงานมาตรฐานที่ ๑ ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑.๑ ประกอบด้วย
๑) นางประเทือง รุ่งโรจน์
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางสายชล อุ่นสุข
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓) นางธัญมน ทองพิมพ์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔) นางศุภาพร พรหมมาศ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕) นางเขมนิจ รัตนสมบัติทวี
ครูชานาญการ
กรรมการ
๖) นางสาวชยานิษฐ์ รังสิโชติพัฒน์
ครู
กรรมการ
๗) นางสาวชญามล เทียมผล
ครู
กรรมการ

๕๘

๘) นางสาวธัญญารัตน์ เปี่ยมปาน
๑๐) นางสาวธิชาภา นาคเสพ
๑๑) นางสวลักษณ์ สังข์สวัสดิ์
๑๒) นายชาคริต เซ็นกลาง
๑๓) นายธวัชชัย มีเปรม
๑๔) นางสาวปรียา ห้วยหงษ์ทอง

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูชานาญการ
ครู

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา
๓.๑.๒ คณะอนุกรรมการดาเนินงานมาตรฐานที่ ๑ ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑.๒ ประกอบด้วย
๑) นางสาวสุภาวดี พึ่งรุ่ง
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวสมหวัง เสืองามเอี่ยม
ครูชานาญการ
รองประธานกรรมการ
๓) นางพัชรี วลัยเลิศ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔) นางณัฐยา บรรจงกิจ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕) นางเมริน คล้ายซัง
ครูชานาญการ
กรรมการ
๖) นายพนธกร กันชิงแก้ว
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๗) นายธนกร สุขะ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๘) นางสาวสินี โดดหนู
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๙) นางสาวสุดาวัลย์ สัมฤทธิ์
ครู
กรรมการ/เลขานุการ
๑๐) นายสันติสุข สดใสญาติ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๓.๑.๓ คณะอนุกรรมการดาเนินงานมาตรฐานที่ ๑ ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑.๓ ประกอบด้วย
๑) นางจริยา ศรีประเสริฐ
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางขันทอง หิดาวรรณ
ครูชานาญการ
รองประธานกรรมการ
๓) นางนิธินันท์ โควินท์ทวีวัฒน์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔) นางภริตา แจ่มกระจ่าง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕) นางธัญญา พิชัยยุทธกิจ
ครูชานาญการ
กรรมการ
๖) นางสาวอรดี น้อยปุก
ครูชานาญการ
กรรมการ
๗) นางกาญนิกา ศิริจรรยาธรรม
ครู
กรรมการ
๘) นางสาวชลธิชา ฝักทอง
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๙) นางสาวมีนราศี ถาวรสุข
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๐) นางสาวเนตราภา ขวัญเนตร
ครูผู้ช่วย
กรรมการ

๕๙

๑๑) นายพิทยากร มะลาหอม
๑๒) นางสาวจริยา พ่วงจีน
๑๓) นางสาวชนิสรา พรมโคตร

ครูผู้ช่วย
ครู
ครูผู้ช่วย

กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร
๓.๑.๔ คณะอนุกรรมการดาเนินงานมาตรฐานที่ ๑ ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑.๔ ประกอบด้วย
๑) นางวราภรณ์ เรืองผึ้ง
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางโกสุม สมหวัง
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓) นางณัฎฐมนฑ เทศนาบุญ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔) นางสิริพร สมนันท์
ครูชานาญการ
กรรมการ
๕) นายสุทธิกิตติ์ ธิติวรนันท์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๖) นางสาวชลธิชา ฝักทอง
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๗) นางอัญชุมาลย์ บุญประคม
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๘) นายกฤตธน สุขวารี
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๙) นายสิทธิ์ปภพ เทศนาบุญ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๑๐) นายจักรพันธ์ เพชรพราว
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๑๑) นางสาวจิตตมาสฑ์ แจ้งใจ
ครูชานาญการ
กรรมการ/เลขานุการ
๑๒) นางสาวดวงกมล ณ นคร
ครูผู้ช่วย
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๓.๑.๕ คณะอนุกรรมการดาเนินงานมาตรฐานที่ ๑ ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑.๕ ประกอบด้วย
๑) นางสาวสุมาลี บัวเล็ก
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางศิริจรรยา วรรณชัย
ครูชานาญการ
รองประธานกรรมการ
๓) นางกัญจนพร สีมันตร
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔) นางนิภวรรณ นวลศรี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕) นางยุพา บรรณาลัย
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๖) นางสาวณัฐยา วัฒนาปัญญาชน
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๗) นางสาวพัชรินทร์ แจ่มสอน
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๘) นางสาวบุศบง เมืองโพธิ์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๙) นางสิริพร สมนันท์
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๐) นางสาวสมหวัง เสืองามเอี่ยม
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๑) ว่าที่ร้อยตรีหญิงนารีนารถ ศุขโรชนี ครู
กรรมการ
๑๒) นางสาวปริศนา สถิตทรัพย์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ

๖๐

๑๓) นางสาวสมจิตร พันธ์ทอน
๑๔) นางสาวอัฐพร สมบูรณ์

ครูชานาญการ
ครูผู้ช่วย

กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๓.๑.๖ คณะอนุกรรมการดาเนินงานมาตรฐานที่ ๑ ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑.๖ ประกอบด้วย
๑) นางสุภาภรณ์ อินทร์เชื้อ
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวบุศบง เมืองโพธิ์
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓) นางนิธินันท์ โควินท์ทวีวัฒน์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔) นางสาวเขมมิกา กลิ่นสาโรจน์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๕) นางสาวคณินญา เหล่าหมวด
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๖) นายชนัตธาม ศิริอุดมทรัพย์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๗) นางสาวธัญลักษณ์ เจนใจ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๘) นายรังสรรค์ แจ้งจงดี
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๙) นายพิทยากร มะลาหอม
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๐) นางสาวญานิศา แสนจันทร์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๑) นายภานุฉัตร เผือกผ่อง
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๑๒) นางกาญนิกา ศิริจรรยาธรรม
๑๓) นายฐสิษฐ์ วังทะพันธ์

ครู
ครู

กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๓.๑.๗ คณะอนุกรรมการดาเนินงานมาตรฐานที่ ๑ ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒.๑ ประกอบด้วย
๑) นางสาวสุพัตรา เภานิบล
ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
๒) นายชาญกิจ แย้มรุ่ง
ครูชานาญการ
รองประธานกรรมการ
๓) นางณัฐยา บรรจงกิจ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔) นางลัดดาวัลย์ ภู่ศรี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕) นางแสงจันทร์ ปัญญาสุข
ครูชานาญการ
กรรมการ
๖) นายชิตพงษ์ ชูแสง
ครู
กรรมการ
๗) นางสาววัชรินทร์ วัดทอง
ครู
กรรมการ
๘) นายธนพล งอกโพธิ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๙) นายสุทธิพงษ์ วงษาซ้าย
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๐) นายพนธกร กันชิงแก้ว
ครูผู้ช่วย
กรรมการ

๖๑

๑๑) นางสาวเนตราภา ขวัญเนตร
๑๒) นางสาวปิยนันท์ แท่นทรัพย์
๑๓) นางสาววันวิสา หลาเทียน
๑๔) นางสาววัชรี เพชรทะจันทร์
๑๕) นายพงษ์พิพัฒน์ นาไชย
๑๖) นายพณณพัชร์ จีนเลี้ยง
๑๗) นายสรรเสริญ พูลสุขโข
๑๘) นางสาวพรสวรรค์ บึงราษฎร์
๑๙) นายรุจน์ หาเรือนทรง
๒๐) นายณัฐกิตติ์ เปรื่องวิทยากุล

ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูชานาญการ
ครู

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓.๑.๘ คณะอนุกรรมการดาเนินงานมาตรฐานที่ ๑ ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒.๒ ประกอบด้วย
๑) นางอัญชลี ด้วงแก้ว
ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวพัชรินทร์ แจ่มสอน
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓) นายคงกฤช บุณย์เพิ่ม
ครูชานาญการ
กรรมการ
๔) นางกชกร ลาภธนชัย
ครูชานาญการ
กรรมการ
๕) นายบรรชา จันทร์มั่น
ครูชานาญการ
กรรมการ
๖) นายภาณุพันธุ์ วัณณกุล
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๗) นายตารา ชาติกานนท์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๘) ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฎฐนันท์ แย้มนิยม ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๙) นายดารงศักดิ์ นักการ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๐) นางสาวเกียรติภัทร์ ยอแซ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๑) นายสุรศักดิ์ รักสุย
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๑๒) นางสาววนัสนันท์ อินทรบารุง
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๑๓) นางพิชญ์สนันตน์ ธิปัตดี เที่ยงธรรม ครูชานาญการ
กรรมการ/เลขานุการ
๑๔) นางสาววันฉัตร จันทร์โต
ครูผู้ช่วย
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๓.๑.๙ คณะอนุกรรมการดาเนินงานมาตรฐานที่ ๑ ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒.๓ ประกอบด้วย
๑) นายหฤษฎ์ ทองมาก
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวมณฑา จงศิริโชค
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓) ว่าที่ร้อยตรีหญิงนารีนารถ ศุขโรชนี ครู
กรรมการ

๖๒

๔) นางสาวภาลิดา เลอศิลป์
๕) นายพลากร ดุษณีย์
๖) นางสาวพิมพ์ระวี พิมาทัย
๗) นายชิตพงษ์ ชูแสง
๘) นางสาวสุตาภัทร มาระครอง
๙) นางสาวอาภัสรา ไกรนาจันทร์
๑๐) นางสาวทิวาพร วานิช
๑๑) นางสาวเนตราภา ขวัญเนตร

ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้าง
ครู
ครูผู้ช่วย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
๓.๑.๑๐ คณะอนุกรรมการดาเนินงานมาตรฐานที่ ๑ ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒.๔ ประกอบด้วย
๑) นางสาวกาญจนา พรไพบูลย์เด่น
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวณัฐยา วัฒนาปัญญาชน
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓) นางสมบุญ ปานโคก
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔) ว่าที่ร้อยเอกเอนก แก้วเทพ
ครู
กรรมการ
๕) นายพงษ์ศักดิ์ พันสุข
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๖) นายสมพงศ์ อิศรเดช
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๗) นายศรัณยู ศรีม่วงพันธุ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๘) นายอภิสิทธิ์ โสรีกุล
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๙) นายกิตติพงษ์ ช่วยค้าชู
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๑๐) นายจิรปรัชญ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
ครูชานาญการ
กรรมการ/เลขานุการ
๑๑) นางสาวแสงเทียน วรชิน
ครูชานาญการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๓.๒ คณะกรรมการดาเนินงานมาตรฐานที่ ๒ ประกอบด้วย
ที่ปรึกษา นายสิทธัตถ์ บุตรศิริ
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นางเบญจมาศ ยิ้มมิ่ง
รองผู้อานวยการกลุม่ บริหารวิชาการ
นางสาวฉวีวรรณ เถียรสุวรรณ
รองผู้อานวยการกลุม่ บริหารงบประมาณและแผนงาน
๑) นางอรวรรณ รัตนะพิมาน
ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวสุมาลี บัวเล็ก
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓) นางณัฐยา บรรจงกิจ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔) นางสมบุญ ปานโคก
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕) นางศุภาพร พรหมมาศ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ

๖๓

๖) นางโกสุม สมหวัง
๗) นางอารีรัตน์ กิ่งทอง
๘) นางพัชรินทร์ แจ่มสอน
๙) นายทศพล สุวรรณราช
๑๐) นางฐิติชญา ธนวิทยไพศาล
๑๑) นางสาวแสงเทียน วรชิน
๑๒) นางสาวจิตตมาสฑ์ แจ้งใจ
๑๓) นางสาวสมจิตร พันธ์ทอน
๑๔) นางสาววิไลพร วรนาม
๑๕) นางศิริจรรยา วรรณชัย
๑๖) นายสุชาติ พิบูลย์วรศักดิ์
๑๗) นางกัญจนพร สีมันตร
๑๘) นางสาวกัญณภัทร ชวรินธนกิจ

ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครู
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๓.๒.๑ คณะอนุกรรมการดาเนินงานมาตรฐานที่ ๒ ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๑ ประกอบด้วย
๑) นางอรวรรณ รัตนะพิมาน
ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวกัญณภัทร ชวรินธนกิจ
ครูชานาญการ
รองประธานกรรมการ
๓) นางสาวดวงแก้ว พบสระบัว
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔) นางอารีรัตน์ กิ่งทอง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕) นางสาวจิตตมาสฑ์ แจ้งใจ
ครูชานาญการ
กรรมการ
๖) นางสาววิไลพร วรนาม
ครูชานาญการ
กรรมการ
๗) นางสาวปรียา ห้วยหงษ์ทอง
ครู
กรรมการ
๘) นายธนพล งอกโพธิ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๙) นางอัญชุมาลย์ บุญประคม
ครูผู้ช่วย
กรรมการ/เลขานุการ
๑๐) นางสาวมนฑิรา ธัญยบริบูรณ์กูล
ครูผู้ช่วย
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๓.๒.๒ คณะอนุกรรมการดาเนินงานมาตรฐานที่ ๒ ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๒ ประกอบด้วย
๑) นายสุชาติ พิบูลย์วรศักดิ์
ครู
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวจิดาภา อุ่นสุดคลอง
ครูชานาญการ
รองประธานกรรมการ

๖๔

๓) นางสาวอัญชลี ขาวละเอียด
๔) นางสาวสุมาลี บัวเล็ก
๕) นางเสาวนิต เดชคง
๖) นางกัญจนพร สีมันตร
๗) นางสาววารี สีผึ้ง
๘) นางสาวมนฑิรา ธัญยบริบูรณ์กูล
๙) นางสาวพิมนภา โสภากุล
๑๐) นางสาวสุวรา คงวิภาค

ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูผู้ช่วย
ครู
ครูผู้ช่วย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
๓.๒.๓ คณะอนุกรรมการดาเนินงานมาตรฐานที่ ๒ ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๓ ประกอบด้วย
๑) นางเสาวนิต เดชคง
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางศิริจรรยา วรรณชัย
ครูชานาญการ
รองประธานกรรมการ
๓) นางศุภาพร พรหมมาศ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔) นางลัดดาวัลย์ ภู่ศรี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕) นางสาววิไลพร วรนาม
ครูชานาญการ
กรรมการ
๖) นางอักษรศรี ระบอบ
ครูชานาญการ
กรรมการ
๗) นางสาวจริยาภรณ์ แสนแก้ว
ครูชานาญการ
กรรมการ
๘) นางวศยา เลาปัญญพานิชย์
ครู
กรรมการ
๙) นางขันทอง หิดาวรรณ
ครูชานาญการ
กรรมการ/เลขานุการ
๑๐) นางสาวสมจิตร พันธ์ทอน
ครูชานาญการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๓.๒.๔ คณะอนุกรรมการดาเนินงานมาตรฐานที่ ๒ ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๔
๑) นางสาวอัญชลี ขาวละเอียด
ครูชานาญการพิเศษ
๒) นางสาวดวงแก้ว พบสระบัว
ครูชานาญการพิเศษ
๓) นายวรรธนะ คาสอนทา
ครู
๔) นายธีระ ช้างแดง
ครูชานาญการ
๕) นายอานาจ บูชา
ครูผู้ช่วย
๖) นางสาวปัณณพร พรมสอน
ครู
๗) นางสาววราลี สรรพกิจชาญชัย
ครูผู้ช่วย

ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

๖๕

ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๕ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
๓.๒.๕ คณะอนุกรรมการดาเนินงานมาตรฐานที่ ๒ ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๕ ประกอบด้วย
๑) นางวราภรณ์ เรืองผึ้ง
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวจิตตมาสฑ์ แจ้งใจ
ครูชานาญการ
รองประธานกรรมการ
๓) นางณัฎฐมนฑ เทศนาบุญ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔) นางสิริพร สมนันท์
ครูชานาญการ
กรรมการ
๕) นายสุทธิกิตติ์ ธิติวรนันท์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๖) นางสาวชลธิชา ฝักทอง
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๗) นางอัญชุมาลย์ บุญประคม
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๘) นายกฤตธน สุขวารี
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๙) นายสิทธิ์ปภพ เทศนาบุญ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๑๐) นายจักรพันธ์ เพชรพราว
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๑๑) นางสาวดวงกมล ณ นคร
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๒) นางอารีรัตน์ กิ่งทอง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
๑๓) นายธนพล งอกโพธิ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๓ คณะกรรมการดาเนินงานมาตรฐานที่ ๓ ประกอบด้วย
ทีป่ รึกษา นางเบญจมาศ ยิ้มมิ่ง
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
๑) นางสาววารี สีผึ้ง
ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
๒) นางมยุรี ทุนทวีทรัพย์
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓) นางกัญจนพร สีมันตร
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔) นางประเทือง รุ่งโรจน์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕) นางศุภาพร พรหมมาศ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๖) นางสาวกาญจนา พรไพบูลย์เด่น
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๗) นางสาวณัฐยา วัฒนาปัญญาชน
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๘) นางสาวพัชรินทร์ แจ่มสอน
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๙) นางสุภาภรณ์ อินทร์เชื้อ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑๐) นางสาวบุศบง เมืองโพธิ์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑๑) นางวราภรณ์ เรืองผึ้ง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑๒) นางอัญชลี ด้วงแก้ว
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๓) นางศิริจรรยา วรรณชัย
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๔) นางสาวสมจิตร พันธ์ทอน
ครูชานาญการ
กรรมการ

๖๖

๑๕) นางแสงจันทร์ ปัญญาสุข
๑๖) นางเมริน คล้ายซัง
๑๗) นางขันทอง หิดาวรรณ
๑๘) นายชาญวิทย์ พัฒนะราช
๑๙) นางสาวจิตตมาสฑ์ แจ้งใจ
๒๐) นางสาวทิวาพร วานิช
๒๑) นางสาวปัทมาวดี โพธิ์สาราช
๒๒) นางสาวมณฑา จงศิริโชค
๒๓) นางสาวพิณรัฐ ประสพดี

ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๓.๑ คณะอนุกรรมการดาเนินงานมาตรฐานที่ ๓ ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๑ ประกอบด้วย
๑) นางสาวสุพรรณี บุญทรัพย์
ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
๒) นางพิสมัย ไกยสินธุ์
ครูชานาญการ
รองประธานกรรมการ
๓) นางสาวอรดี น้อยปุก
ครูชานาญการ
กรรมการ
๔) นางสาวสุภาพรรณ ธรรมสาลี
ครูชานาญการ
กรรมการ
๕) นายบุญพบ หว่างเค็ง
ครูชานาญการ
กรรมการ
๖) นางเมริน คล้ายซัง
ครูชานาญการ
กรรมการ
๗) นางสาวจริยา พ่วงจีน
ครู
กรรมการ
๘) นายสันติสุข สดใสญาติ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๙) นางสาวมนฑิรา ธัญยบริบูรณ์กูล
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๐) นางสาวสิริพร ลิ่มทองแท้
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๑) นางสาวเสาวภา จุรุพันธ์
ครู
กรรมการ/เลขานุการ
๑๒) นางสาวรวิวรรณ จั่นจารูญ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓.๒ คณะอนุกรรมการดาเนินงานมาตรฐานที่ ๓ ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๒ ประกอบด้วย
๑) นายชาญวิทย์ พัฒนะราช
ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
๒) นางนิธินันท์ โควินท์ทวีวัฒน์
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓) นายฐสิษฐ์ วังทะพันธ์
ครู
กรรมการ
๔) นางสาวคณินญา เหล่าหมวด
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๕) นายสุทธิกิตติ์ ธิติวรนันท์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๖) นางสาวปัทมาวดี โพธิ์สาราช
ครูผู้ช่วย
กรรมการ

๖๗

๗) นายกฤตธน สุขวารี
๘) นายสิทธิ์ปภพ เทศนาบุญ
๙) นายจักรพันธ์ เพชรพราว
๑๐) นางสาวณัฐวรินทร ธารบุปผา
๑๑) นายวรรธนะ คาสอนทา
๑๒) นางสาวดวงกมล ณ นคร

ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครู
ครูผู้ช่วย

ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๓.๓ คณะอนุกรรมการดาเนินงานมาตรฐานที่ ๓ ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๓
๑) นางสาววารี สีผึ้ง
ครูชานาญการ
๒) นางประเทือง รุ่งโรจน์
ครูชานาญการพิเศษ
๓) นางมยุรี ทุนทวีทรัพย์
ครูชานาญการพิเศษ
๔) นางสาวณัฐยา วัฒนาปัญญาชน
ครูชานาญการพิเศษ
๕) นางสาวพัชรินทร์ แจ่มสอน
ครูชานาญการพิเศษ
๖) นางสาวบุศบง เมืองโพธิ์
ครูชานาญการพิเศษ
๗) นางแสงจันทร์ ปัญญาสุข
ครูชานาญการ
๘) นางขันทอง หิดาวรรณ
ครูชานาญการ
๙) นางสาวจิตตมาสฑ์ แจ้งใจ
ครูชานาญการ
๑๐) นางสาวปัทมาวดี โพธิ์สาราช
ครูผู้ช่วย
๑๑) นางสาวพิณรัฐ ประสพดี
ครูชานาญการพิเศษ
๑๒) นางสาวทิวาพร วานิช
ครู

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๓.๔ คณะอนุกรรมการดาเนินงานมาตรฐานที่ ๓ ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๔ ประกอบด้วย
๑) นางกฤษณา ชัยฤทธิ์
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางศิริจรรยา วรรณชัย
ครูชานาญการ
รองประธานกรรมการ
๓) นางณัฎฐมณฑ เทศนาบุญ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔) ว่าที่ร้อยตรีวีรชาติ วรรณชัย
ครูชานาญการ
กรรมการ
๕) นางสาวปรานอม ปิ่นทองน้อย
ครูชานาญการ
กรรมการ
๖) นางสาวสุพรรณี บุญทรัพย์
ครูชานาญการ
กรรมการ
๗) นางสาวภัสรากรณ์ แม้นเหมือน
ครูชานาญการ
กรรมการ
๘) นายจิรปรัชญ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
ครูชานาญการ
กรรมการ
๙) นางสาวชญามล เทียมผล
ครู
กรรมการ

๖๘

๑๐) นางสาววัชรินทร์ วัดทอง
ครู
๑๑) นางสาวกุลฤดี คงสุขประเสริฐ
ครู
๑๒) นางจันทกร แก้วเทพ
ครู
๑๓) นายตารา ชาติกานนท์
ครูผู้ช่วย
๑๔) นายชนัตธาม ศิริอุดมทรัพย์
ครูผู้ช่วย
๑๕) นางสาวสุตาภัทร มาระครอง
ครูผู้ช่วย
๑๖) นางสาวปริศนา สถิตทรัพย์
ครูผู้ช่วย
๑๗) ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันท์ชณัฐพร นาคพลั้ง ครูอัตราจ้าง
๑๘) นางสาวสมจิตร พันธ์ทอน
ครูชานาญการ
๑๙) นายชิตพงษ์ ชูแสง
ครู

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้
๓.๓.๕ คณะอนุกรรมการดาเนินงานมาตรฐานที่ ๓ ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๕ ประกอบด้วย
๑) นางพิมพา วิริยปรมัตถ์
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางกาน หกพันนา
ครู
รองประธานกรรมการ
๓) นางสุพัตรา เมฆพยัพ
ครูชานาญการ
กรรมการ
๔) นางสาวอริยา ชูวิจิตร
ครูชานาญการ
กรรมการ
๕) นางการย์สิริ ปรีดาวณิชสกุล
ครูชานาญการ
กรรมการ
๖) นางสาวปานจิต ผิวผ่อง
ครูชานาญการ
กรรมการ
๗) นางสาวปัณณพร พรมสอน
ครู
กรรมการ
๘) นางสาวภาลิดา เลอศิลป์
ครู
กรรมการ
๙) นางสาวอัฐพร สมบูรณ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๐) นายจีรังกูล เกตุทอง
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๑) นางสาววราพร สินศิริ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๒) นางสาวธัญญารัตน์ เปี่ยมปาน
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๓) นางสาววราลี สรรพกิจชาญชัย
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๔) นายสุพรรณ บุญกัณหา
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๕) นางสาวศรินรัก นิละปะกะ
ครูชานาญการ
กรรมการ/เลขานุการ
๑๖) นางสาวศิริรัตน์ สุวรรณวัฒกี
ครู
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

๖๙

หน้าที่คณะกรรมการดาเนินงานมาตรฐาน
๑) ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ประกาศใช้
๒) ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการประเด็นพิจารณาที่อยู่ภายใต้มาตรฐานของตนเองเพื่อกาหนดค่า
เป้าหมายแต่ละมาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา รวมถึงกาหนดระดับคุณภาพความสาเร็จของแต่ละมาตรฐาน /
ประเด็นพิจารณา ตามผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นประจาปีการศึกษารายมาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา
๓) ประกาศมาตรฐาน ค่าเป้าหมาย และระดับคุณภาพของแต่ละมาตรฐาน / ประเด็นพิจารณาว่าด้วยการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ
๔) รวบรวมเอกสาร หลักฐานจากคณะอนุกรรมการประเด็นพิจารณาที่อยู่ภายใต้มาตรฐานของตนเอง
รวมถึง ฝ่าย / งาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ / โครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ จัดทาเป็นแฟ้มข้อมูล หรือสารสนเทศใน
รูปแบบที่เหมาะสม พร้อมทั้งสรุปรายงานให้ครบถ้วนเรียบร้อยในแต่ละมาตรฐาน / ประเด็นพิจารณาว่าด้วยการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ทุกภาคการศึกษา และทุกปีการศึกษา
๕) จัดเตรียมข้อมูล สารสนเทศ เอกสาร แฟ้มสรุปผลการดาเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน
สมบูรณ์ ในรูปแบบที่เหมาะสมเป็นรายภาคการศึกษา และปีการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้ความร่วมมือในการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกต่อไป
๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่คณะอนุกรรมการประเด็นพิจารณา
๑) ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ประกาศใช้
๒) ประชุมร่วมกันเพื่อกาหนดค่าเป้าหมาย และระดับคุณภาพความสาเร็จแต่ละประเด็นพิจารณา ตาม
ผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นประจาปีการศึกษาตามประเด็นพิจารณาของตนเอง
๓) ประกาศค่าเป้าหมาย และระดับคุณภาพของแต่ละประเด็นพิจารณาว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาให้คณะกรรมการดาเนินงานมาตรฐานรวมถึงกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ เพื่อ
ดาเนินการต่อไป
๔) รวบรวมเอกสาร หลักฐานจากฝ่าย / งาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ / โครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นพิจารณาของตนเอง เพื่อจัดทาเป็นแฟ้มข้อมูล หรือสารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสม พร้อมทั้ง
เสนอสรุปรายงานให้ครบถ้วน เรียบร้อยในแต่ละประเด็นพิจารณา ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ทุกภาคการศึกษาและ ปีการศึกษา นาส่งคณะกรรมการดาเนินงานมาตรฐานรวบรวมต่อไป
๕) จัดเตรียมข้อมูล สารสนเทศ เอกสาร แฟ้มสรุปผลการดาเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน
สมบูรณ์ ในรูปแบบที่เหมาะสมเป็นรายภาคการศึกษา และปีการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้ความร่วมมือในการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกต่อไป
๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๗๐

ทั้งนี้ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้น ดาเนินการจัด
ประชุมคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ เพื่อทาความเข้าใจภารกิจ บทบาท หน้าที่ของตนเอง ตลอดจน
ดาเนินการตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้เสร็จสิ้น และรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน / ประเด็นพิจารณาต่อ
ผู้อานวยการโรงเรียนภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอกต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

( นายเธียรชัย แสงชาตรี )
ผู้อานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

๗๑

(เอกสารแนบท้ายคาสั่ง)
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
……………………………………………………………..
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ มีจานวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๓. ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย

๗๒

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๕. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

๗๓

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
----------------------------------------------------------โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามมาตรา ๔๘
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ระบุให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกากับดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่าง
สม่าเสมอ พร้อมทั้งจัดทารายงานผล และนาผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษานั้น เพื่อให้การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา ๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๘๖
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
๑. นายเธียรชัย แสงชาตรี
ผู้อานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุภาภรณ์ สิ้นภัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ
มัธยมศึกษาเขต ๓
๓. นางเบญจมาศ ยิ้มมิ่ง
รองผู้อานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี กรรมการ
๔. นายสุชาติ พิบูลย์วรศักดิ์
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ ดังนี้
๑. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
และจัดทารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๒. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งและจัดทา
รายงาน ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
( นายเธียรชัย แสงชาตรี )
ผู้อานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

